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Arnoldus Buchelius
OBSERVATIONES ECCLESIASTICAE
en
ECCLESIASTICA ULTRAIECTINA
Inleiding
De dagboeken van een Utrechtse ouderling
In 1622 werd Arnoldus Buchelius ofwel Aernout van Buchell, de bekende Utrechtse
geschiedkundige, tot ouderling van de gereformeerde kerk in Utrecht benoemd. Van zijn
werkzaamheden in die functie hield hij een dagboek bij, dat nog steeds van belang is om
hemzelf en zijn tijd te leren kennen. Hij noteerde zijn wederwaardigheden in een notitieboekje
dat nog grotendeels leeg was. Voorin stond de ‘Monumenta quaedam’, maar het grootste deel
van het handschrift, fol. 35-158, omvat nu de ‘Observationes ecclesiasticae sub presbyteratu
meo’. Toen het na vier jaar (1622-1626) vol was, ging hij er in een ander blanco boekje mee
verder. Het vervolg heet ‘Ecclesiastica Ultraiectina’, Aantekeningen over kerkelijke zaken en
kerkvergaderingen te Utrecht, 1626-1639.1
De twee boeken, die Buchelius waarschijnlijk naast elkaar op de plank had staan, zijn na zijn
dood uit elkaar geraakt. Het eerste boek, met de Fries-Groningse ‘Monumenta quaedam’ erin,
kwam in Leeuwarden terecht, waar het nu in het Tresoar bewaard wordt. De 35 folia van de
‘Monumenta’ zijn inmiddels op internet gepubliceerd op de site van Het Utrechts Archief. Het
grootste deel van dat eerste boek, de ‘Observationes’, fol. 35-158, ligt dus ook in Leeuwarden,
maar wordt nu virtueel weer samengevoegd met het tweede deel van het dagboek, de
‘Ecclesiastica’. Dat boek is in het bezit geweest van Cornelis Booth (1605-1678), die de index
schreef op fol. 192r. Het werd als onderdeel van de Collectie Booth (signatuur C.65) in 1882
overgedragen van het Provinciaal Archief te Utrecht naar de Universiteitsbibliotheek.2
De eerste onderzoeker die de aandacht vestigde op de ‘Observationes’, was de Utrechtse
archivaris Samuel Muller Fz. Hij publiceerde in 1887 een uitvoerige bloemlezing,3 zonder
vertaling, maar met voetnoten. Er werd, waarschijnlijk doordat het grotendeels in het Latijn
was geschreven, weinig gebruik van gemaakt. Daar kwam bij dat het origineel zich in
Leeuwarden bevond, wat voor onderzoekers een dagreis ver lag. Maar honderd jaar later was
die stad blijkbaar nog ‘een brug te ver’. In 1989 publiceerde Frederik van Lieburg zijn boek
De nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius.4 Hij las de beknopte
kerkenraadsverslagen maar niet de ‘Observationes’ of zelfs maar het uittreksel van Muller,
1

‘Observationes ecclesiasticae’, Leeuwarden, Tresoar, Hs. EVC 3373, fol. 35-158; ‘Ecclesiastica Ultraiectina’,
Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 1053 (5 H 10), fol. 3r-118r. In de index op fol. 2r wordt als titel
‘Observationes senatus ecclesiastici’ gegeven. De sectie fol. 118v-166v bevat afschriften van correspondentie
van Buchelius aan diverse geleerden (1628-1639), samen met ‘Dedicatio atlantis Mercatoris ab J. E.
Cloppenburgio aucti’ (1632) op fol. 145r-147v. Na een aantal blanco folio’s volgt op fol. 187v ‘Ex actis synodis
provincialis van Utrecht … octobris anno 1629’. Een aantal teksten zijn uit de band gehaald, zie p. 100 beneden.
Op de perkamenten band staat op de voorkant genoteerd ‘Clxxxiv’.
2
Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Bibliotheek Archief vol. 13 (1881-1882, no. 857-947), no. 927 (15-7-1882),
waar het vermeldt staat als no. 36 op de lijst van boeken die werden overgedragen.
3
Muller 1887, p. 29-63.
4
Van Lieburg 1989.
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evenmin als Benjamin Kaplan dat in 1995 deed.5 Overigens gaan die twee boeken ook
grotendeels over de periode na de dood van Buchelius, zodat er in zijn dagboek, waar hij in
zijn laatste jaren weinig meer in schreef,weinig te vinden zou zijn.
Pas Judith Pollmann ging, in haar Buchelius-monografie van 2000, terug naar het origineel.6
Het is er zelfs grotendeels op gebaseerd. Al eerder, in 1989, wilden Jan Bloemendal en
Marten Jan Bok meer aandacht vragen voor de uitvoerige notities van Buchelius als
ouderling. Zij maakten een transcriptie van een deel van de ‘Observationes’ (fol. 35-72) en
een begin van een vertaling hiervan (fol. 35-47). Door drukke werkzaamheden bleef het
daarbij, en van een publicatie is het niet gekomen. Begin 2009 kon ik hun digitale arbeid
overnemen. Samen met de transcripties van Muller had ik toen een stevige grondslag om op
verder te bouwen. Hierbij kreeg ik hulp van Sarah Kinebanian, die de folio’s 72-85
transcribeerde.
Muller werkte eind 19de eeuw met het origineel dat hij uit Leeuwarden een tijdlang mee naar
Utrecht mocht nemen. Talloze strepen in de marge getuigen hier nog van. Bloemendal en Bok
maakten eind 20ste eeuw fotokopiëen, waar ik ook dankbaar gebruik van heb gemaakt.
Vervolgens kreeg ik de beschikking over een cd-rom met de perfecte weergave die nu ook op
internet beschikbaar is. Alle moeilijk te ontcijferen plaatsen die op de fotokopiëen duister
bleven, konden nu moeiteloos uitvergroot en daardoor leesbaar worden. Begin 21ste eeuw is
het handschrift wereldwijd te raadplegen in een weergave die in sommige opzichten het
origineel overtreft.
De inhoud van het dagboek
a. Eerste termijn 1622-1624 (Obs. fol. 35-141r)
Toen Buchelius 57 jaar was, werd hij in juli 1622 tot ouderling benoemd, voor de reguliere
termijn van twee jaar. De kerk van Utrecht, verdeeld over meerdere parochiekerken, viel
onder één kerkenraad, met zes predikanten, acht ouderlingen en twaalf diakenen. Buchelius
werd meteen al afgevaardigd naar de vergadering van de classis van de stad en de omgeving,
vooral het westen van de provincie. Twee weken later moest hij naar de vergadering van de
provinciale synode, en van beide vergaderingen maakte hij een uitvoerig verslag (fol. 36v43v).
Kort daarna begon het eigenlijke werk, samen met een predikant op pad gaan voor het
huisbezoek, dat viermaal per jaar voorafging aan het avondmaal. We lezen hier over
burenruzies, dreigende echtscheidingen en allerlei andere problemen die deelname aan het
avondmaal in de weg konden staan. Elke week was er een vergadering van de kerkenraad,
doorgaans zonder de diakenen. Er zijn notulen van, maar de verslagen die Buchelius voor
eigen gebruik maakte, zijn veel uitgebreider dan deze besluitenlijsten. Met name over de
besluiteloosheid rond het beroep van Andreas Suavius. Buchelius schreef als afscheid een
notitie waarin hij pleitte voor beter onderwijs en voor de bestrijding van de katholieken in de
stad.
b. Ambteloze tussentijd 1624-1626 (Obs. fol. 141r-148v)
In de twee jaar hierna voelde Buchelius zich uiteraard bij de kerk betrokken, maar zijn
aantekeningen zijn summier.
c. Tweede termijn 1626-1628 (Obs. fol. 148v-157v; Eccl. 3r-81v)
Evenals in 1622 maakte Buchelius ook nu weer bezwaar tegen zijn verkiezing, maar zonder
resultaat. Prins Maurits is overleden, en opgevolgd door Frederik Hendrik, die door Buchelius
5
6
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gewantrouwd wordt. Maar uitgerekend hij wordt in november aangewezen om de prins te
begroeten, als hij in november Utrecht bezoekt. Hij vindt de prins te vriendelijk voor de
remonstranten, en dan vraagt hij dat ook nog van de kerk.
In deze periode valt ook het conflict tussen Pierre Agache, predikant van de Waalse kerk, en
zijn kerkenraad. De gereformeerde kerkenraad probeert zonder resultaat te bemiddelen, maar
uiteindelijk krijgt de predikant carte blanche van zijn synode; leken hebben niets in te
brengen. Een andere kwestie is die van de bekeerde jood Izaak Pallache, die veel geld
toegestopt krijgt, maar een bedrieger blijkt te zijn. Remonstrantse predikanten keren soms
terug tot de gereformeerde kerk, maar zijn ze oprecht? Bij Henricus Caesarius blijft dat een
vraag. De diakenen hebben te weinig geld voor het toenemende aantal armen, en worden
onvoldoende gesteund door de overheid.
d. Dertien ambteloze jaren 1628-1641 (Eccl. 81v-118r)
Buchelius was nu 63 jaar en werd de eerste vier jaar met rust gelaten. Maar in 1632 voelde hij
blijkbaar dat hij weer op de nominatie stond. Hij vroeg dus een van de predikanten, of hij hem
wilde excuseren wegens zijn ouderdom en zwakke gezondheid. Het werd hem toegestaan. In
de komende jaren merken we dat zijn gezondheid en die van zijn vrouw achteruitgaat. Toch
gaat hij door met zijn notities over de kerk. In 1630 schrijft hij zelfs een hele smeekbrief over
met een lange lijst van predikanten uit de Pfalz, die van huis en haard verdreven waren.
Tot 27 januari 1639 gaat hij door met zijn aantekeningen, al worden die steeds minder. Het
zijn steeds meer huwelijken en doopjes die hij noteert. Ook vermeldt hij nog preken,
waaronder op de paar laatste bladzijden die van de in 1637 benoemde stadspredikant
Gisbertus Voetius.
Korte introductie in de gereformeerde praktijk
De lezer die niet van gereformeerde of hervormde afkomst is, zal baat hebben bij een korte
inleiding.7 Het beste werk over de hervormde kerk in de tijd dat Buchelius, is Bavianen en
slijkgeuzen van A.Th. van Deursen (1974). Daarbij moet wel bedacht worden dat dit boek tot
1625 loopt en hoofdzakelijk de toestanden in Holland beschrijft, terwijl die in Utrecht nog
altijd tamelijk verschillend waren, ook na de Synode van Dordrecht in 1619. Toch is het een
zeer bruikbare inleiding voor een begrip van alles waar Buchelius over schrijft. In De
ouderling, het proefschrift waar A. van Ginkel een jaar later op promoveerde, is nauwelijks
iets te vinden wat in dit opzicht van belang is.
Veel was er veranderd sinds de reformatie, die in Utrecht pas in 1580 plaatsvond, al bleven
sommige dingen hetzelfde. De namen van de kerken werden bijvoorbeeld nog steeds naar
heiligen genoemd, en ook de kerspel- of parochie-indeling bleef ongewijzigd.
Het kerkgebouw inclusief het orgel was eigendom van de stedelijke overheid, die ook voor
het onderhoud zorgde.8 Aan het begin en het einde van de dienst werden eenstemmige
psalmen gezongen. Een voorzanger (vaak een schoolmeester) gaf leiding aan de
gemeentezang; hij was dikwijls tevens degene die voor de dienst enkele hoofdstukken uit de
bijbel voorlas.
Nog maar nauwelijks tot ouderling benoemd, wordt Buchelius afgevaardigd naar de classis
Utrecht, dat wil zeggen van de stad en de omgeving, vooral het westen van de provincie, die
voor het overige onder de classes Amersfoort en Rhenen viel. Tijdens die vergadering werd
hij ook gekozen om als afgevaardigde naar de eerstvolgende provinciale synode te gaan. De
7

Het hier volgende is voor een groot deel overgenomen uit De Jong 1961, met name p. 111 e.v.; Schotel 1906 en
Van Deursen 1974.
8
Vgl. Eccl., fol. 57v.
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hervormde kerk was georganiseerd in kerkenraden, classes, particuliere (ofwel provinciale) en
nationale synoden. In praktische betekenis waren de classes ongetwijfeld de belangrijkste.
Naar de classis kwamen alle predikanten en één ouderling uit elke kerkeraad. In sommige
classes zaten enige correspondenten uit naburige classes. De classen waakten voor de
zuiverheid der leer en levenswandel van de predikanten, en voor de rust en goede orde in de
gemeenten. Studenten kwamen er voor een preparatoir examen, en proponenten om op
vacante plaatsen te mogen preken.
Bij de provinciale synode waren behalve predikanten ook overheidsfunctionarissen opvallend
aanwezig. Het gaat om Statenleden en burgemeesters van een paar steden. Ook in de
kerkenraad kreeg de verhouding kerk en staat gestalte door de vele burgemeesters en
vroedschapsleden die er zitting in hadden. Andersom stonden afgevaardigden van de
kerkenraad herhaaldelijk bij het stadhuis op de stoep, om te eisen dat er bepaalde maatregelen
werden genomen. Bij Provinciale Staten kreeg de Utrechtse kerkenraad geen voet aan de
grond.
Het kerkelijk bestuur berustte voor een groot deel bij de kerkenraad. Die had als taak,
ergernissen te voorkomen, lidmaten die er aanleiding toe gaven te vermanen en te censureren,
attestaties te geven aan vertrekkenden, aankomenden te examineren, toezicht op het werk van
de diakenen te houden, ziekentroosters, voorzangers en voorlezers te examineren, en de doop,
het avondmaal en de preekdiensten te regelen. Naast de gewone was er ook soms een grote
kerkenraad, waarbij ook de diakenen aanwezig waren. Die was er elke vrijdag voor het
avondmaal, om censura morum te houden (bedoeld om elkaars fouten te verbeteren), en elk
jaar (in Utrecht in juli) om nieuwe ouderlingen en diakenen te benoemen.
Zondaars werden eerst broederlijk, daarna in het openbaar vermaand tot schuldbelijdenis en
verbetering. Als ze naar de kerkenraad moesten komen, en berouw toonden, bleef de zaak
geheim, anders volgde schorsing voor het avondmaal, en drie weken tijd van beraad.
Vervolgens werd de gemeente ingelicht, eerst anoniem, daarna werden er namen genoemd, en
tenslotte werden ze afgezet. Bankroetiers werden van het avondmaal geweerd, tot ze hun
schulden betaald hadden. Zij werden er vaak van verdacht, opzettelijk failliet te gaan om er
rijker van te worden.
De kerkenraden zorgden voor het schoolwezen. De kerk stichtte scholen en zorgde voor
goede onderwijzers (m/v). De predikanten hielden toezicht, bepleitten hun belangen bij de
overheid, voerden goede boeken in, enz. De schoolmeesters, die vaak ook voorzanger en
koster waren, hoorden zuiver in de leer zijn, en moesten de kinderen de psalmen en de
catechismus bijbrengen. De rector van de Latijnse school was tevens ouderling, en een van de
ouderlingen zat in het schoolbestuur.
Avondmaal
Viermaal per jaar, met Pasen, in juli, in de herfst, en op Kerstmis werd het avondmaal
gevierd, en dat waren de hoogtepunten in het kerkelijk leven. Het werd drie weken tevoren
aangekondigd, en zij die wilden deelnemen moesten zich opgeven. Predikanten en
ouderlingen gingen de woningen langs, om aarzelenden op te wekken, beletselen uit de weg te
ruimen en vooroordelen weg te nemen. Dit was het huisbezoek of visitatie. Tot de
voorbereidingen behoorden ook de censuur, de belijdenis- en de proefpreek, die men niet
mocht missen. Sommige lidmaten voelden zich niet uitverkoren, anderen wilden niet samen
met onwaardigen aanzitten, of achtten zichzelf niet vrij van zonden. Gilles Schotel (1906)
vertelt nog dat wie wilde deelnemen aan het avondmaal, een parool of loodje kreeg, dat bij het
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naderen van de tafel in een bus geworpen werd. Van Deursen (1974) zegt dat de gehele
kerkenraad er op lette wie wel of niet deelnam. Communie was regel, en onthouding lijkt
uitzondering. ‘Het komt wel eens voor dat zij die van het avondmaal zijn afgehouden toch
aangaan.’ Dit lukt meestal, zoals Buchelius ook meermalen schrijft.
Het avondmaal werd in een zondagmorgendienst bediend. Het is een ‘hoge uitzondering …
als een plaatselijke kerk de plechtigheid over twee achtereenvolgende zondagen uitstrekt.’
zegt Van Deursen, maar in een grote stad als Utrecht was het de regel. Op het koor of voor de
preekstoel was een lange smalle tafel gezet, bedekt met een linnen kleed. Op de tafel stonden
een grote schotel met in repen gesneden tarwebrood, enkele borden, een paar kannen, gevuld
met rode wijn, en een stel bekers. Na een korte preek en het voorlezen van een uitgebreid
formulier brak de predikant het brood, legde het op de borden en reikte het rond. Daarna werd
door allen uit de bekers met wijn gedronken,‘staande of gaande’ zoals de term tegenwoordig
is. Over de rol van de (twee) ouderlingen hierbij is in de literatuur weinig te vinden, ze
assisteerden de predikant. Ook Buchelius maakt het niet duidelijk.
Doop, trouw, begraven
In de zondagmiddagdienst kon de predikant zich te buiten gaan aan gezochte uitleggingen en
verklaringen van de catechismus. Aan het einde van de middagpreek werd de doop bediend.
De kerk doopte op verzoek alle kinderen, van elke gezindte, alleen niet van zigeuners.
Buchelius klaagt er vaak over, dat de kosters slordig waren met het noteren in het doopboek.
Hoewel het huwelijk geen sacrament was, werd het wel als een door Christus geheiligde
instelling gezien, zegt Schotel. Na de verloving gingen de verloofden naar de predikant die
hen ondervroeg over de religie. Dan volgde de proclamatie, meestal drie zondagen van
tevoren vanaf de preekstoel. De huwelijkssluiting was primair een zaak van de overheid, maar
die gaf deze bevoegdheid aan de gereformeerde kerk. Meestal werden huwelijken binnen het
doophek ingezegend. Dat kon op zondagochtend, maar ook tijdens een doordeweekse dienst.
Later raakte de zondag juist weer uit, om geen ergernis te verwekken door de bruilofsvreugde!
In Buchelius’ tijd klonk die ergernis al door.
De begrafenis was geen kerkelijke plechtigheid meer, er mocht in het calvinisme niet voor de
overledene gebeden worden. Een gelovige was immers zeker van een plaats in de hemel.
Omdat het kerkgebouw van de overheid was, werden ook katholieken of doopsgezinden daar
begraven. Tijdens bede- en dankdagen, die door de Staten-Generaal of door de provincie
regelmatig werden uitgeroepen, waren de kerken overvol en de collectes groot.
De luthersen werden na 1621 getolereerd, doopsgezinden hadden het moeilijker, omdat ze
nog steeds als oproerige wederdopers werden gezien. Katholieken hadden het ’t moeilijkst,
hoewel zij officieel gewetensvrijheid hadden. Buchelius spreekt steeds vol afkeer van roomse
of paapse superstitie. Remonstranten werden na de synode van Dordrecht heel argwanend
bekeken, vooral toen er vanuit hun kring een aanslag op prins Maurits beraamd was. Hun
predikanten werden verbannen, en verschillende van hen bekeerden zich tot de officiële leer
om weer een aanstelling te krijgen.
De overheid onderhield de kerkgebouwen, maar eiste ook een stem in de kerkelijke
organisatie. Dat leidde tot conflicten bij het beroepen van predikanten en aanstelling van
ouderlingen en diakenen. Ook als het om leerstellige geschillen ging, wilde de overheid
meebeslissen. Sinds de synode van Dordrecht (1618-1619) werden de landelijke synodes
verboden, om de macht van de kerk in te perken.
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Predikanten
De predikant werd als publieke functionaris door de overheid betaald. De benoeming van een
nieuwe predikant kon niet zonder toestemming van de magistraat, zoals Buchelius uit de
praktijk beschrijft. Anderzijds ondersteunde de overheid de kerkelijke tucht, en ook de
zondagsrust. Die rust was voor de stad geen doel op zichzelf, doch hoofdzakelijk een middel
om de eredienst ongestoord te laten verlopen. De kerkenraad, Buchelius voorop, wilde veel
verder gaan, en allerlei vermaak verbieden. Behalve de universitair opgeleide dominees waren
er ook gewezen priesters en monniken die hier en daar als predikant mochten fungeren.
Daarnaast waren er schoolmeesters en theologiestudenten die daar soms de kans toe kregen,
en op hun merites beoordeeld werden.
Het initiatief tot een beroep berustte bij de kerkenraden. Zij konden predikanten uitnodigen
om eens bij hen in de plaats te komen preken, soms ook nadat eerst een kleine hoorcommissie
was uitgezonden om gegadigden uit te zoeken die men zou inviteren. Vervolgens raadpleegde
men de gehele gemeente. Een eerste vereiste bij alle beroepingen is altijd wel, dat de persoon
een goede spreker was. Deze beoordeling vinden we bij Buchelius steeds terug, vooral bij de
lange beroepingsprocedure van Suavius. Een preek moest aangenaam voor het gehoor zijn,
maar ook van studiezin getuigen, het is ‘een gave’, zoals het altijd heet. Een goed
opgebouwde preek bestond uit verklaring, lering en toepassing, al is het verschil daartussen
soms moeilijk te zien.
Ouderlingen
In alle steden koos men ouderlingen bij voorkeur uit de regentenstand, betoogt Van Deursen.
Maar het inschakelen en raadplegen van oud-kerkenraadsleden, zoals hij in Holland zag,
vergelijkbaar met de raad oud-en-nieuw, was in Utrecht niet gangbaar. Dat huisbezoek wel
eens aan diakenen werd opgedragen, kwam in een stad als Utrecht evenmin voor. Wel, dat
een ouderling of diaken zijn benoeming eigenlijk niet kon weigeren, als hij gekozen was. Er is
wel een opmerkelijke uitzondering van twee gekozenen, die zich beklaagden bij de
vroedschap, en daar gelijk kregen.
Ziekenbezoek was de taak van de predikant. Als dat hem teveel werd, werd niet een ouderling
gevraagd, maar zocht men een ziekentrooster, een ‘in de kerkenordeningen onbekend
instituut,’ Gewoonlijk was dat een nevenfunctie, en soms was er daarnaast ook tijdelijk een
pestziekentrooster.
Van Deursen spreekt van ‘liefhebbers van de gereformeerde religie’ die regelmatig kerken
bezochten, maar nog niet als lidmaten tot de gemeente waren toegetreden. De term liefhebbers
komt niet bij Buchelius voor. Het gaat meestal om een kerklid in wording, doorgaans
vrouwen, die zich het gemakkelijkst bij de hervormde kerk aansluiten. Dat zien we ook bij
Utrecht ook steeds weer.
De hervormde kerk was niet afkerig van overheidssteun, schrijft Van Deursen, met name om
tegen katholieken op te treden. Gemengde huwelijken werden als een gevaar gezien. Vooral
de katholieke mannen namen tegenover hun hervormde echtgenoten een zeer onverdraagzame
houding aan. Buchelius dringt er als ouderling voortdurend op aan dat het stadsbestuur een
actievere rol gaat spelen. Katholieken en doopsgezinden waren de grote tegenstanders,
vandaar dat de scheldwoorden papist en wederdoper, bij hem ook schering en inslag zijn.
Arminianen of remonstranten heten vaak libertijnen.
Catechiseren was de taak van de schoolmeester, maar omdat niet elk kind naar school kon
gaan, bepleitte de kerk de oprichting van armenscholen. Dit is ook een voortdurende zorg van
Buchelius. Voor de kerkelijke gemeenschap betekent de schoolmeester meer dan wie ook, de
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dominee alleen uitgezonderd. Maar hij mist de waardigheid van een kerkelijk ambtsdrager, hij
is slechts een ‘loontrekkende dienaar’. De kerk maakte steeds bezwaar als de schoolmeester
ook in zijn hoedanigheid van voorlezer uitleg probeerde te geven aldus Van Deursen.
Schoolmeesters probeerden soms op te klimmen tot predikant, maar de kerk wilde hen niet als
plaatsvervangend predikant laten functioneren.
Christelijk leven betekende de wereld verzaken, zelfs de normen van de burgerlijke wet en het
dagelijks fatsoen zijn niet meer strikt genoeg. Bij iedere avondmaalsviering dienden
onderzoek en beproeving herhaald te worden. Predikanten, ouderlingen en diakenen kenden
onderlinge censuur, de zogenaamde censura morum, bedoeld om elkaars fouten te verbeteren.
Bij Buchelius lezen we, dat vooral de nuchtere diakenen het nut van die censura niet inzagen.
Het isolement van de gemeente blijkt uit ‘de eigen rechtspraak’, die vaak door de kerkenraad
werd uitgeoefend bij geschillen tussen lidmaten onderling. Wanneer een lidmaat in een
rechtszaak betrokken werd, begon de kerkeraad soms toch nog een tuchtprocedure tegen hem.
Tucht is geen straf maar verzoening met de kerk en met de naasten, aldus Van Deursen. Het
gaat om de ‘instandhouding van de gemeenschap’. In twijfelgevallen werden lidmaten van het
avondmaal afgehouden, met de motivering dat men de gemeente geen ergernis moet geven.
Het wekt zo bijna wel eens de indruk alsof het gaan zou om bevrediging van de publieke
opinie. Ergernis brengt de gehele gemeente in opspraak, zo redeneerde men. Ten opzicht van
andere kerkgenootschappen kon men zich geen schandalen permitteren, en dan was de goede
naam van de eigen kerk belangrijker dan het individu.
De kerk voelde zich maar tot op zekere hoogte ondergeschikt aan de overheid. Dat de kerk
tuchtmaatregelen mocht nemen tegen gezagsdragers die in hun persoonlijk leven de perken te
buiten gegaan waren sprak vanzelf, en ook de gestraften onderwierpen zich aan die kerkelijke
vermaningen. Bij Buchelius zien we regelmatig dat hooggeplaatsten bekritiseerd worden.
Maar ook dat ze zich meestal weinig van het huisbezoek aantrokken, als ze de predikant en de
ouderling al binnenlieten.
Het onderwijs
Buchelius voelde zich sterk bij het onderwijs betrokken. Toen hij na zijn eerste termijn als
ouderling op papier zette waar de kerkenraad zich op zou moeten richten, was dat vooral de
zorg voor de scholen. Het onderwijs stond van oudsher, en zeker na de reformatie, sterk onder
invloed van de kerk, want iedereen moest de bijbel kunnen lezen. De belangrijkste studie over
de scholen in Utrecht is Kweekhoven der wijsheid van Engelina de Booy, een boek uit 1980.9
Wat Buchelius betreft heeft zij alleen de selectie van Muller uit de Observationes
geraadpleegd, en het spreekt vanzelf dat zij uit het origineel nog wel meer gegevens had
kunnen putten.
De stad Utrecht was vanouds in vier parochies verdeeld, rond de Buurkerk, Jacobi, Nicolai en
Geertekerk, met elk zijn ‘kleine’ school. Voor het vervolgonderwijs was er de Latijnse school.
De kerk bepaalde de inhoud van het basisonderwijs en stelde aan de onderwijzer eisen van
levenswandel en godsdienst. De stedelijke verordeningen hadden betrekking op de nietkerkelijke, particuliere scholen. Deze bijscholen konden de concurrentie met de
parochiescholen makkelijk aan. Zo ook de bijscholen waar de katholieke godsdienst
onderwezen werd. Dat was wel verboden, maar ze deden zich vaak voor als naai- of
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breischool, en bleven door protectie van vervolging gevrijwaard, tot ergernis van Buchelius.
Het gereformeerd burgerweeshuis aan de Oudegracht had een eigen schoolmeester.
Arme kinderen hoefden niet te betalen, en later kwamen er speciale armenscholen. Er was
geen leerplicht. Alleen werd op bedeelde ouders steeds vaker pressie uitgeoefend om hun
kinderen tot schoolgaan te dwingen. Voor de stad was het belangrijk dat arme kinderen van de
straat gehouden werden, om bedelarij en vechtpartijen tegen te gaan. In 1623 wilde de
kerkenraad een zondagsschool oprichten voor de arme jeugd, wat toen ook gerealiseerd werd.
De kerkenraad drong er vaak bij de stad op aan, het schoolbezoek te stimuleren.
Iedereen kon zich als schoolhouder vestigen. Wie gereformeerd was, kreeg als regel een
vergunning. Voor een aanstelling was vaak een examen vereist, waaruit bleek dat de
kandidaat gereformeerd was, een goede hand van schrijven had en kon rekenen. Van een
voorlezer of -zanger werden de gaven in de kerk beoordeeld. Veel schoolmeesters waren
ambachtslieden die hun oude beroep nog een tijd lang als nevenfunctie aanhielden. Het
duurde lang voordat er na de reformatie een nieuw kader gevormd was. Ouderdomspensioen
kregen ze alleen wanneer zij heel lang in dezelfde betrekking waren, of wanneer men een
oudere schoolmeester die niet meer geschikt was voor zijn werk, met fatsoen kwijt wou zijn.
De Staten-Generaal en de synode van Dordrecht streefden naar eenheid in de leerboeken voor
het onderwijs, maar dat lukte pas langzamerhand. Buchelius vermeldt regelmatig dat de
kerkenraad hierover beraadslaagde, en de schoolmeesters erbij betrok, maar welke boeken
goedgekeurd zijn is niet bekend. ‘Overwogen werd, de kleine en de grote catechismus te
gebruiken, het psalterium en de evangeliën’, aldus De Booy.
De kinderen leerden lezen met leesplankjes, gevolgd door catechismus en bijbelse teksten.
Schrijven kwam pas aan de orde als de kinderen vlot konden lezen. Waar het vooral om ging,
was het godsdienstonderwijs, hoewel dat allereerst de taak van de kerk was. De predikanten
moesten het aan de schoolmeesters overlaten, en vooral in de armenscholen was dat een
moeilijke taak. Meestal bleef het bij het instampen en overhoren van catechismusvragen. Na
de synode van Dordrecht vond er een grootscheepse ‘zuivering’ plaats, maar nog steeds
bleven er roomse scholen bestaan. In 1631 nam de stad een schoolverordening aan, en er
werden wat roomse bijschooltjes opgeheven. Had een schoolmeester eenmaal vergunning om
school te houden, dan was er verder geen controle op hem.
De Latijnse school
De Hieronymusschool was de enige in Utrecht waar Latijn gegeven werd. Een klein groepje
arme leerlingen werd gehuisvest in het Domus pauperum of Fraterhuis. Daarnaast was er het
Willebrordshuis voor twaalf jongens die wel iets konden betalen. Sinds 1607 werden de
jongens in één huis ondergebracht. Ook arme leerlingen die opgeleid wilden worden tot
predikant, werden in 1627 gehuisvest in het Willebrordshuis. Al deze arme jongens vormden
maar een klein deel van de school, die in 1629 niet minder dan 416 leerlingen telde. Veel
leerlingen kwamen van buiten Utrecht, tot Zeeland toe, en nu en dan werd er geklaagd over
hun gedrag. De school begon om 7 uur, maar in 1627 werd voorgesteld om in de winter de
ochtendlessen een uur te verschuiven. Bij Buchelius komen de school en ook de lestijden nu
en dan ter sprake.
Armenzorg
Ook de armenzorg ging Buchelius zeer ter harte. In Utrecht was rond 1620 de armenzorg zo
geregeld, dat de verschillende kerken – de gereformeerde, maar ook de katholieke en de
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remonstrantse – hun eigen armen hielpen. Zeker de gereformeerde armenzorg hielp niet alleen
de eigen parochie. De overheid was niet aanstonds bereid de diaconie onbeperkte vrijheid toe
te staan. En de kerkenraad weerde de overheid zoveel mogelijk af, en waakte voor de eigen
onafhankelijkheid, ook als gescheiden optrekken de doelmatigheid in de armenzorg niet
bevorderde. De collecte was hoofdbron van de diaconale inkomsten, daarnaast waren er soms
flinke schenkingen en legaten.
Sinds de hervatting van de oorlog in 1621 vormden de weduwen en wezen van gesneuvelde
soldaten een groot probleem. Buchelius had veel begrip voor de armoede in deze groep, die de
diaconie boven het hoofd groeide. Armen die op reis waren kregen altijd wel wat geld, al wist
men dat er veel bedriegers waren, die de mooiste attestaties konden laten zien. Buchelius was
voortdurend argwanend, maar was meestal toch toegefelijk. Predikanten en studenten, onder
andere uit de Palts, kregen zelfs een vrij hoge uitkering, vooral als ze om het geloof gevlucht
waren uit Duitsland. De ouderlingen betaalden vaak uit hun kas, of verwezen de
hulpbehoevende door naar de diakenen, die voortdurend klaagden dat ze de eigen armen al
niet konden onderhouden. Soms werden verzoeken om steun doorverwezen naar de
vroedschap.
In het gereformeerde weeshuis waren in 1625 ongeveer 125 wezen, maar dat aantal steeg snel
tot bijna 200. De inkomsten kwamen uit de oude kloostergoederen, hoewel de stad ook de
diaconie dwong om mee te betalen. Een apart probleem waren de ‘verlaten kinderen’ van
overleden of ‘weggelopen’ ouders. Die grote groep kinderen werden als ‘ambachtskinderen’
bij een baas besteed, om een vak te leren, hoewel ze meestal als slaaf gebruikt werden. In
1609 werd er een ambachtskamer ingesteld, om hier toezicht op te houden, maar dat hielp
weinig. De overlast van de van buiten de stad gekomen kinderen zorgde voor een onhoudbare
toestand, ook al werd in 1620 de Ambachtskamer nieuw leven ingeblazen om deze kinderen
te verzorgen.
Zowel Van Deursen als De Booy schrijven vrij uitvoerig over de problemen van de diaconie,
die bij Buchelius voortdurend aan de orde komen. Dit onderwerp had Adriani al in 1928
beschreven in zijn herdenkingsboekje, De Stads-aalmoezenierskamer.10
De grote aantallen weduwen en wezen, verlaten kinderen en bedelaars konden niet meer
afdoende geholpen worden door de kerkelijke instellingen en de overheid. Bij de
gereformeerde kerk had de diaconie de zorg voor alle armen, ook van andere richtingen.
Daarnaast bleven armenfundaties, gasthuizen en godshuizen bestaan, die de taak van de
diaconie verlichtten, maar ook gecompliceerder maakten. Al in 1599 had de overheid een
soort Armenraad ingesteld, die de verschillende instanties trachtte te coördineren. Vervolgens
werd bepaald dat wie niet kon werken, mocht aankloppen bij een commissie uit het
stadsbestuur. Hiermee bemoeide de overheid zich rechtstreeks met de armenzorg, naast het
werk van kerken en particulieren.
In 1612 ging de stad weer een stap verder, en besloot een aantal aalmoezeniers aan te stellen,
die in contact met de diakenen en de verschillende fundaties zouden staan, en lijsten van
ondersteunden zouden uitwisselen. Toch kwamen er rond 1620 steeds meer problemen voor
de kerken, omdat de diakenen te weinig rekening hielden met roomse gevoeligheden en
wensen. De roomsen voelden zich bij de bedeling achtergesteld, en giften en legaten van hun
10
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kant bleven steeds meer achterwege, waardoor de diaconie in de problemen raakte. De
kerkenraad drong aan op volledige uitvoering, en door een staking werd ten slotte het doel
bereikt. Het hele proces is bij Buchelius op de voet te volgen, en jammer genoeg heeft ook
Adriani zijn dagboeken niet gelezen.
De boekhouder van de diaconie had een zware taak, hij moest elke dag op bepaalde uren de
passanten helpen, en werd vaak gemolesteerd. Vooral bedelende kinderen zorgden voor
overlast. Voortdurend moest de boekhouder uitgaven doen, terwijl zijn kas leeg was, zodat hij
gedwongen was om uit eigen middelen geld voor te schieten, zonder enige zekerheid dat hij
binnen afzienbare tijd zijn voorschotten zou terug ontvangen. In 1625 weigerde de
nieuwgekozen boekhouder van de diaconie zijn functie te aanvaarden, en de stad zag zich
gedwongen de Ambachtskamer ook metterdaad voor de kinderen te laten zorgen.
Om uit de impasse te komen, werd in 1628 de armenzorg toevertrouwd aan een stedelijk
lichaam, de stads-aalmoezenierskamer, waarin naast gereformeerden ook katholieken zitting
hadden. Buchelius geeft de hele lijst van de leden van deze kamer, die direct na hun
benoeming de straat opgingen om te collecteren (Bijlage 3). Deze centralisatie mislukte, want
in feite steunde iedere kerkelijke richting alleen de eigen armen. Na verloop van tijd voelden
de katholieken zich nog achtergesteld, vooral toen zij sinds 1637 geen zitting meer mochten
hebben in besturen van gasthuizen. De roomse regenten van de aalmoezenierskamer traden
toen ook af, hoewel de roomsen nog steeds door deze kamer bedeeld bleven worden.
Buchelius’ werkzaamheden
Het handschrift van de ‘Observationes’ loopt van 18 juli 1622 tot 26 oktober 1626, ruim vier
jaar dus. Het begint op fol. 35r met de benoeming van Buchelius tot ouderling, en eindigt op
fol. 157v, als het opschrijfboekje vol is. De ‘Ecclesiastica’, het tweede deel, begint op 31
oktober 1626, en sluit dus direct aan op de ‘Observationes’.
Zijn eerste ambtstermijn van twee jaar, die op 28 juli 1624 afliep (fol. 141r) heeft Buchelius
in ruim honderd bladzijden uitvoerig vastgelegd. Er volgt een ambteloze periode van een jaar,
waarin hij het kerkelijke leven nog wel volgt, maar vanaf de zijlijn. Op 14 juli 1626 (fol.
148v) wordt hij herbenoemd, maar zijn notities zijn veel beknopter dan in zijn begintijd.
Wat een ouderling als Buchelius te doen had, was vooral het bijwonen van de wekelijkse
vergaderingen van de kerkenraad. Hij sprak mee over allerlei kwesties, contacten met de
overheid en met predikanten in omringende plaatsen, het zoeken naar een nieuwe predikant en
het oplossen van problemen met lidmaten die zich misdroegen. Intern waren er vaak
strubbelingen met de diakenen die zich met de armenzorg bezighielden, maar zich ook wilden
bemoeien met zaken die ouderlingen en predikanten voor zichzelf wilden reserveren.
Naast dit vergaderwerk waren er de huisbezoeken. Vier keer per jaar (met pasen, in juli, in
september of oktober, en met kerstmis) werd het avondmaal gevierd, en in de weken daarvóór
ging een predikant met een ouderling de huizen langs. Wat Buchelius in zijn eerste twee jaar
aan probleemgevallen meemaakte, heeft hij vaak gedetailleerd met naam en toenaam
genoteerd. Degenen die aanstoot gaven, kregen te horen dat zij niet aan het avondmaal
mochten meedoen, tenzij ze hun leven beterden. De kerk besteedde vaak veel tijd aan het
oplossen van problemen, maar moest die soms toch aan de rechtbank overlaten.
Een van de taken van de ouderlingen was het onderzoek van de aanstaande echtparen. Was er
toestemming van de ouders, waren er geen beletselen, waren de betrokkenen lidmaat, en
konden ze dat bewijzen? Als alles in orde was, werden de namen in het (onder)trouwboek
opgeschreven, en konden in drie fasen de huwelijksafkondiging ingaan, de drie ‘geboden’.
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Die werden op twee zondagen en de donderdag ertussen, vanaf de preekstoel voorgelezen,
zodat er eventueel bezwaar kon worden gemaakt. Buchelius noteerde er vaak een aantal in
zijn eigen ‘Observationes’, soms de registratie, soms een van de ‘geboden’, soms het huwelijk
zelf. Meestal zijn de gegevens in het trouwboek uitvoeriger, want Buchelius mist wel eens een
voor- of achternaam, maar regelmatig weet hij toch bijzonderheden die het officiële boek niet
geeft. In de vertaling worden de vermeldingen van het trouwboek in de voetnoten letterlijk
opgenomen (met uitzondering van de routinewoorden). In 1628 werd door de Staten
geordonneerd, ten verzoeke van de synode, dat voortaan de geboden alleen ’s zondags zouden
geschieden, conform de andere provincies.
Muller vindt dat het meeste veel te uitgebreid verteld wordt en weinig waarde heeft. Wel
interessant is ‘hetgeen Buchell ons hier mededeelt over de overblijfselen van het Roomschkatholiek geloof onder de burgerij.’ Zo lezen we in 1622 ‘van bedevaarten naar de oude
heilige plaatsen’. En ‘van meer dan een blijk van gehechtheid ter goeder trouw aan het oude
gebruik, om te huwen zonder proclamatie van kerk of stadhuis (alleen de facto na
trouwbelofte voor getuigen), - van gasthuizen, waar men de verpleegden tot overgang tot het
katholieke geloof dwong, - van kloosters zelfs, waar onder het oog der stedelijke regeering
onderwijs in dit geloof werd gegeven!’
Bij deze editie heb ik veel moeite gedaan om personen, vooral predikanten, ouderlingen en
diakenen te identificeren. Buchelius maakt het de lezer van nu niet makkelijk, door alleen een
voor- of achternaam te vermelden of een al dan niet zelfbedachte Latijnse naam. In de
transcriptie blijft alles ongewijzigd, maar in de vertaling heb ik veel namen aangevuld,
aangepast en gestandaardiseerd, en vaak in de voetnoten toegelicht. Bij de namen van
predikanten heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het Repertorium van Van Lieburg (1996),
en consequent zijn spelling gevolgd. Ik heb er vanaf gezien, de tekst van Buchelius grondig te
vergelijken met de Kerkeraadsnotulen. Deze notulen zijn rond 1985 getranscribeerd door een
paleografische werkgroep, en dus gemakkelijk in getypte vorm te raadplegen. Een
vergelijking zal ongetwijfeld heel verschillen opleveren, onduidelijkheden oplossen, maar ook
weer talloze nieuwe vragen naar boven brengen. Een onderzoeker zal er dus niet omheen
kunnen, beide teksten naast elkaar te leggen. Voor deze editie van Buchelius’ verslag is het
teveel gevraagd.
De tekst
Bij het lezen van de transcriptie kan het nuttig zijn te weten welke omschrijvingen en
synoniemen Buchelius gebruikte voor bepaalde begrippen. Hij schreef door elkaar Nederlands
en Latijn, en ook een enkel Grieks woord. Het verlatijnste Grieks was niet ongewoon,
woorden als synodus en ecclesia zijn algemeen bekend. Daarnaast vinden we hier ook
presbiter niet in de katholieke betekenis van priester, maar van ouderling. Ecclesiastes (acc. –
em of –en) betekent predikant, en synaxis (acc. –im of –in) betekent avondmaal.
Naast ouderling vinden we senior en presbiter (zelden presbyter). Naast kerck(en)raet staat
senatus ecclesiasticus of consistoire. Arminianen ‘ofte libertinen’ heten ook remonstranten, en
hiernaast staan verlatijnste vormen. Rooms-katholieken worden steeds papisten (papicolae)
genoemd met paepsch als adjectief (een enkele keer romanista resp. romanus) en het pausdom
als collectief. In de vertaling spreek ik steeds van remonstranten en roomsen.
Voor predicant had hij in het Nederlands alleen ‘(be)dienaer des heiligen woorts’,
kerkendienaer of zelfs diender, soms predicker als synoniem, maar in het Latijn of Grieks
diverse: concionator, pastor (meestal gevolgd door de standplaats), ecclesiastes, verbi Dei
minister, of praeco verbi Dei, soms predicator. De eigen predikanten werden soms aangeduid
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als de broeders predicanten of domini fratres. De afkorting d. voor een naam, dominus (of
domina) was niet alleen gereserveerd voor de dominee. Dit woord vinden we overigens niet
bij Buchelius.
De meeste synoniemen gebruikte hij voor het avondmaal. In het Nederlands: avontmael,
nachtmael, het sacrament des avontmaels, des Heeren avontmael, het avontmael ons Heeren
(of Christi), het heilig avontmael, de tafel des Heeren, en ter tafel gaen of communiceren.
Eenmaal zelfs ‘het avontmael Christi of veeleer de memorie van ’tselve’. In het Latijn of
Grieks: synaxis, sacra synaxis, sacra caena, mensa sacra, caena dominica, caena sacralis
communio, communio sacrae mensae of sacra communio, en tweemaal schreef hij, met Pasen,
sacrum pascale convivium, en caenam Domini pascalem.
Er waren verschillende soorten preek:
Naar het tijdstip van de dag: vroegpreek, middag of avondpreek.
Naar de functie: begraefpredicatie, of danckpredicatie.
Als voorbereiding op het avondmaal was er de proef- en de belijdpredikatie: ‘Gepubliceert …,
dat men des woensdaechs soude doen in den Dom de confessie-predicatie, ende donderdach
… de proefpredicatie’ (Eccl. f. 88v); Proefessie ofte belijdpredicatie, confessiepredicatie,
concio confessoria. De conciones eucharisticae (Eccl. f. 86v) is een proefpreek als
voorbereiding op avondmaal.
De preekstoel heet doorgaans stoel, suggestus of cathedra, nooit kansel.
De transcriptie volgt de bekende Richtlijnen, zoals in de inleiding bij de ‘Monumenta
quaedam’ vermeld, en sluit nauw aan bij die van Muller. Afkortingen zijn dus doorgaans
stilzwijgend opgelost, een enkele maal tussen vierkante haken. Kennelijke verschrijvingen
zijn meestal, als het om een of twee letters gaat, cursief verbeterd, soms worden de correcties
in een voetnoot verantwoord. Wat in de marge bijgeschreven is, wordt in een voetnoot
aangegeven, evenals onduidelijkheden, doorhalingen of woorden die bovengeschreven zijn.
De custodes (die in feite overbodig waren, omdat het boek al gebonden was voordat
Buchelius erin schreef) zijn niet getranscribeerd. Overigens staan er nogal eens
onregelmatigheden in, waarbij de custos niet als eerste woord op de volgende bladzijde
herhaald wordt, of een woord(deel) tweemaal geschreven is. In die gevallen wordt de fout
stilzwijgend gecorrigeerd.
Voor de overzichtelijkheid zijn de dateringen op een moderne manier tussen vierkante haken
boven elke afzonderlijke dag gezet. In de vertaling wordt ook de dag van de week er verkort
voor geplaatst, terwijl de dateringen zoals Buchelius ze geeft, evenals vermeldingen van een
nieuw jaar of een nieuwe maand in de vertaling zijn weggelaten.
Voor het gemak van de lezer heb ik de vaak erg lange zinnen opgesplitst, iets wat in moderne
edities gebruikelijk geworden is. Uiteraard wringt dat wel eens met de zinsbouw, en gaat het
in de vertaling eenvoudiger. In het overdadige hoofdlettergebruik van vroegere eeuwen heb ik
gesnoeid, terwijl ik misschien wat meer komma’s plaats dan usance is. Het zijn
bijkomstigheden, bedoeld om het begrip te bevorderen. Het staat de gebruiker vrij om, met het
‘origineel’ op het scherm, mijn kritische transcriptie te vervangen door een diplomatische, en
zeker de vertaling naar eigen smaak en inzicht aan te passen.
Kees Smit
Utrecht, mei 2011

14

Arnoldus Buchelius, Observationes ecclesiasticae sub presbyteratu meo & Ecclesiastica
Ultraiectina.
Transcriptie door Kees Smit
___________________________________________________________________________

Observationes ecclesiasticae: teksteditie
Leeuwarden, Tresoar, Hs. EVC 3373.11
p. 1 (Obs. fol. 35r)
OBSERVATIONES ECCLESIASTICAE
sub presbyteratu meo
1622
[do 18-7-1622]
XVIII. julii. Accersitus in senatum ecclesiasticum per Arnoldum Andream, accensum
camerae ecclesiae, et propositum multorum ac fere omnium concordibus votis, me cum aliis
tribus nominatum ad seniorum ordinem. Quod cum omnino praeter mentem meam accidisset,
modeste me excusavi, sed admissa ea excusatio non est, quod operam meam ecclesia
requireret. Atque ita electioni invitus acquievi.
[zo 28-7-1622]
28. eiusdem. Finitis ternis de more proclamationibus publicis, in templo Summo ad populum
habitis, post concionem ibidem sub suggesto confirmati novi presbiteri et diaconi.
Praecones verbi Dei sunt VI numero in hac urbe Traiectina, qui praesunt ecclesiae Teutonicae,
nempe Joannes Langius ex regione Transissulana, Bernardus Busscovius ex Westfalia
(Goylandia)12 (Wesopiae natus ex parentibus Westphaliensibus),13 Cornelius Dunganus,
Ultraiectinus, Arnoldus Tecmannus ex Hollandia Australi sive praefectura Dordracena,
Joannes Flaminckius, Leidensis ex parentibus Gallo-Belgis, Harmannus Ribbius ex Frisia.
Presbiterorum numerus VIII, quorum munus est biennale, dimidia nempe eorum pars singulis
annis
p. 2 (Obs. fol. 35v)
mutatur. Et iam presbiteratu defuncti sunt Gerrit van Broeckhusius, Petrus Houtius, Cornelius
Swanenburgius, Cornelius Quintius. In quorum allecti Willemus Nellesteinius, medicus, ex
XII vir litibus iudicandis, ex senatu perpetuo, Jacobus Bemmelius, ex senatorio ordine,
vroetschap vocant, Arnoldus Buchelius, iurisconsultus, et Joachimus Utenwalius.
Continuantibus in eo munere Petro Cornelio van der Lingen, Jacobo Medenblickio, ambo ex
ordine senatorio civitatis, Antonio Aemylio, rectore scholae Hieronimianae, et Gisberto Petri
filio Verwoertio.
Diaconi sunt numero XII, ex quibus sex munere illo difficili et oneroso defuncti sunt, nempe
[… et] Anthonius van Mansvelt.
11
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Quorum locum supplerunt Dirc Cornelisz van Swanenburch, Gerbrant de Beer, Cornelis van
Doyenburch, Aert Cornelisz Mode, Wijart Bartolomeusz, Hans Rampart.
In administratione manentibus Cornelio Borreo, Henrico Goswino Buytendijck, Andrea
Leemputio, Gerardo Johannis de Kesteren, Johanne Petri de Loenen, Johanne Johannis
Esclebeecquio.
p. 3 (Obs. fol. 36r)
Senatum ecclesiasticum constituunt concionatores sex, et octo seniores, qui singulis diebus
mercurii, hora secunda pomaeridiana, conveniunt, de rebus ecclesiae acturi, sub poena 6 st.
Diebus vero saturni 2 praecones verbi Dei et 2 per vices seniores excipiunt et annotant nomina
eorum, qui matrimonio iungendi [sunt], inquirentes de consensu parentum, de
consanguinitate, aliisque impedimentis. Et nullis repertis, proclamationes tum publice ex
suggestu fiunt ter, 2 diebus dominicis et intermedio die jovis.
Et eodem die proclamatio nuptialis facta Rodulfi Diemeni et Gertrudis Caesareae, neptis ex
filio Caesarii, olim ecclesiastis.
[wo 31-7-1622]
Ultimo julii. Prima comparitio in senatu ecclesiastico facta, ubi aderant et diaconi pro
eligendo questore eleemosinario, loco Cornelii Doyenburgii. Et electus maioribus votis
Theodoricus Swanenburgius, quem vulgo dicunt ‘boechouder van den armen’.
p. 4 (Obs. fol. 36v)
Augustus
[wo 14-8-1622]
14. Conventus classicalis incaepit, ad quem ego ex seniorum ordine deputatus sum, Langio
praeside, Dungano14 adsessore, et scriba Puppio. Sub hac classe conveniunt sequentium locorum
ecclesiastes et seniores:
ex Montfortio oppido Johannes Allartius
ex pago Maersen Ludovicus Rhenessius
ex Brueckelio Gerardus Puppius, scriba
ex Vreeswico Johannes Baersius Adriani filius (excusabatur)15
ex Vleuteno Thomas Sloosius
ex Cockinga Johannes Lindenus
ex Wilnis et Vinckeveen Henricus ten Brinck
ex Harmelen Absolon ab Helmont
ex Midrecht et Tamen Johannes Oucopius
ex A Johannes Porselius
ex Segfelt Petrus Vallick
ex Lopico Daniel de Schagen
ex Cameraco Florentius Middelhoven
ex Acouda Franciscus Bernardi
ex Langeraco Johannes Pistorius
ex Cudelstert Franciscus Helmontanus
Aderat et Festus Hommius, qui in Summo concionatus est.
Summaria actuum sequuntur.
14
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p. 5 (Obs. fol. 37r)
[blanco]
p. 6 (Obs. fol. 37v)
In fine huius congregationis Renessius apologeticum recitavit contra ..., a quo se et suos indigne
laesum arbitrabatur, quum filius eius sororem Renessii non invito parente primum ambiisset, et
nescio an non sibi despondisset. Postea tamen ab eodem parente retractus sit, cuius causam
scriptis ad se literis non sine calumniis is reddidisset. Sed audito eo nihil responsum, nisi melius
illum facturum si adfectus moderetur, nec de viro iam sene et Dei verbi praecone incommodius
iudicaret.
Deinde deputati ex classe ad synodum proximum provincialem, ex senioribus Arnoldus
Buchelius.
Deinde post censuram morum et gratiarum actionem finitus conventus.
Et Piscator qui aderat, ex Langeraco, annitente domino de Aerntsbergen, praefecto, quem
mareschallum vocant, Abcoudam translatus est.
Eodem questor pauperum rationem dedit acceptorum et expensorum, praesentibus ex senioribus
Lingeno, Medenblyckio et me. Accepta ultra 6000 fl. in hoc proximo semestri, expensa vero
circa 8000 fl., ita ut plus quam 1600 fl. deficerent. Hic computus factus a Doyenburgio.
In aedibus Francinae, viduae cuiusdem olim concionap. 7 (Obs. fol. 38r)
toris, prandium caenamque sumebant congregati. Ubi cum ego bis adfuissem, solvi integrum
canonem 54 stuferos.
[do 22-8-1622]
22. Rector Amelius, collega noster, querebatur se indigne habitum, et scolae ius ac privilegia
violata ob convitia, ut ferebatur, iuvenilia inter Wilhelmum Nieveltium, Aertsbergium et
Bonifacium Junium, syndici Zeelandiae filium, prolata. De quibus tamen non L.16 volebat
nihilominus Aertsbergius, maxime per coniugem, profligatae probitatis mulierem, instigatus,
acriter in Jongium animadverti, additis in rectorem minis ni faceret. Quod cum ob iustas differret,
neque enim constabat uter in culpa esset, etiam-si diligentem inquisitionem adhibuisset, illa
famulum miserat, qui turpiter et violenter ipsum Jongium, 13 annorum adolescentem, in scolae
area verberibus acciperet. Quare quod et Niveltius famulum adiuverat, nec culpam agnoscere
vellet, sed se fecisse quod deberet et se dignum esset, improbe in publico magistrorum praesentia
responsasset, rector eum e scola dimiserat non reversurum, antequam et ipse et pater scolae
fecissent satis. Quam ob rem, cum tam pater quam mater fulmina minarum quotidie emitterent,
consilio Hiltenii et aliorum, rem totam ad
p. 8 (Obs. fol. 38v)
consules deferendam esset, rector statuit.
Et cum consuli Buthio rem totam narrasset, indigne is factum tulit, et contra civitatis ac scolae
iura gravissime peccatum dicebat, quod nec impune abiturum esset. Tum praetori rem
inquirendam mandavit, et ipsum Aertsbergium, forte ad consessum Ordinum properantem,
graviter eo nomine reprehendit. Quapropter veritus Aemylius, ne maius malum inde oriretur,
16
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consilium coepit, rem ad senatum ecclesiae deferre, ut eius intercessione, si fieri posset, tota
controversia sopiretur, et utrimque conciliatio fieret, ut quietiore animo ad sacram synaxim
accedere posset. Eoque nomine Dunganus, Nellensteinius et ego delegati ex consilio, ut rem
tentaremus. Et primum consulem Buthium adivimus, petentes ut inquisitio praetori iniuncta
differreretur, quod consultius foret controversiam christiana mansuetudine inter ecclesiae
membra finire. Ad quae consul reddidit, vim nihilominus per famulum factam haud abituram
impunitam, nec iustitiam eo nomine neggligendam. Inde Aertsbergium convenimus, a quo
coniux
p. 9 (Obs. fol. 39r)
convenire iussa. Quae impotentibus verbis multa dicebat non tantum christiana sed homine
indigna. Ipse tamen tandem placatior factus, eo res deducta fuit, ut sopori posse videretur, si
filius prius admonitus per scholarcham Nellesteinium restitueretur scolae, illesa rectoris
authoritate, et famulus qui facinus perpetraverat, ad tempus civitate carere iuberetur.
22. Geproclameert de hylicxe geboden van joncker Marcus van Leefvelt met joffrou Jenevre van
Ness, weduwe van ... van Bredevelt, wonende tot Noortwijck.
p. 10 (Obs. fol. 39v)
September
[zo 1-9-1622]
1. Heeft een hylicsgebodt gehadt Jacob Wautersoon Lieftinc, weduenaer van ... Bilarts, raet in de
admiralité tot Amsterdam, met ... weduwe van Francois Bruegel.
[di 3-9-1622]
3. Incipit synodus provincialis Traiectensis. Et prima tum sessio facta in domo capitulari Summi
templi, praeses Cornelius Dunganus, assessor Wassenburgius, scriba ... Helmichius.
Aderant nomine Ordinum Petrus, dominus de Hardenbroec, ... Strick et Arnoldus Eck, XII vir
rerum iudicandum Traiectensis. (rer. iud. Tr.) ??
Deputati ex classe Traiectina:
dominus Johannes Langius, minister verbi Dei,
Arnoldus Buchelius j.c. Traiectensis, senior.
Johannes Alardius, minister Montfortius,
Johannes Orscampius ex Amersfortio,
... Moddaeus ex Durstadio,
Johannes Oucopius ex praepositura Joannitana,
ex oppido Amersfortio item consul ... Dammius,
ex oppido Renensi consul ... Vonck van Lienden,
Johannes Westerveldius, minister,
... Leuwius,
... Rich…
Aderant adhuc Puppius, Segermannus, Brouwerus.
p. 11 (Obs. fol. 40r)
Adsidebat et nomine synodi Gelricae ...
Incoepta synodus cum precatione, inde exhibitae ac examina[tae] literae procuratoriae. Et in
Ultraiecto dictum ab Alartio, quod minus plenum procuratorium instrumentum, sed id
excusatum. Inde lecta acta prioris synodi, quorum compendium sequitur.
4

p. 12 (Obs. fol. 40v)
2 sessio
Worden geageert van de tafelen van leenen te verminderen, dat die van Amersfort alrede gedaen
hadden, maer voor Utrecht was weinich hoops, doordien alrede voor veele jaeren nieu octroy den
lombart vergunt was.
Ottoni Swanenburgio, iuveni, privilegium a synodo concessum, ut ipse interesse posset consiliis,
eaque audire quae agerentur. Idque praeter morem sub silentii tamen fide, quod parum mihi
probabatur. Necnon17 omnes praetentati sunt.
Geageert van de correspondentie met andere synoden, insonder met die van Zuyt-Hollant,
quandoque communicatio cum synodo Nort-Hollandica videretur desperata.
Ludovicus de Boys gepostuleert tot Linschoten, maer niet geëffectueert.
Regnerus van Oosterzee tot Tul ende Wael bevesticht.
Gravamen, dat de predicanten, schoolmeesteren ende weduwen haere salariën behoorden
vermeerdert te worden. Wel geproponeert, maer niets daertoe verworden, oversulcx noch te
insisteren.
Gravamina in nuptialibus nondum correcta, perinde iis insistendum.
Van de bijscholen te verbieden ofte redresseren.
p. 13 (Obs. fol. 41r)
Supplicatio vel petitio trium remonstrantium an libertinorum olim predicantium, Hornhovii,
Assweri Johannis et W. Riddersbachii, de nationali synodo convocando, se nempe habere,
quae nondum antehac ab ullo essent proposita, nec ab alio quam nationali libero conventu
posse de iis statui (posse).18 Responsum dilatum in proximum consessum.
De gravaminibus classium specialiter an generaliter proponenda quaesitum. Et nihil mutandum a
consueto more statutum.
Van niemant aen te nemen ad ministerium ecclesiae vel scolae, nisi probe cognitus.
Alle schoolmeesters te onderteyckenen het formulier.
Item an ad communicationem admittendi debiles qui dubitant, qui confessionem nondum
fecerint.
Dat de kerckmeesters behoren te wesen litmaten van de kercke, ende daertoe te arbeyden.
Interpretatie van de 10 ende 63 articulen van de kerckelicke ordonnantie.
An cum ea cum qua quis ante in adulterio consueverit, matrimonium possit iniri, quaesitum, et
non posse, constitutum est.
De matrimoniis ac nuptiis rusticorum, ut fiant sine insolentia et turpitudine.
Quae ds. Festus pro alumnorum in Academia Lugdunensi regimine et coercitione proposuit.
p. 14 (Obs. fol. 41v)
De Boschio.
Op de ontslaginge alumnorum ut subsignent.
Deputati ad classem Amersfordianam.
3. sessio
Ad Antonii Hornhovii, Assueri Johannis et Wilhelmi Riddersbachii petitionem, qua convocari
quamprimum nationalem synodum deberi proponebant. Ad quam nonnulla nunquam antehac
17
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actita[ta] praeter V articulos haberent proponenda. Responsum, illud iampridem in animo
haerere tam Ordinibus quam synodo, etiamsi illi non admonuissent. Verum parum illa arridere
utrisque, quod turbulentorum animorum inditia praeberent, et vix inde quietis aut boni quid in
publicum emanaturum sperari posset. Nihilominus, si quid vel reipublicae vel ecclesiae
profuturum haberent, liberum ipsis esse, iam in praesenti proferre,19 nec opus ad hoc
nationalem synodum exspectare.
Gravamina an titulo generali classium an speciali ab unoquoque debeant proferri disputatum.
Cum in synodo nationali Dordracensi decretum sit, ut
p. 15 (Obs. fol. 42r)
in singulis provinciis eligerentur, qui operam darent revisioni Bibliorum, nominati a synodo ds.
Langius [et …].
Van de geboden te doen, ofte die met drie sonnendaechsche overal mochten geschieden, omme
dat gebruic tot eenparicheyt te brengen, ende opte desordre dergeenre, die voor de geboden ende
het trouwen bij malcanderen lopen met groote ontucht. Wert geseyt dat een generale ordonnantie
voorhanden is.
Op de voorgeslagen puncten bij d. Festo, dienende tot naerder opsicht van de alumni.
Lecta acta synodi Aernhemiensis.
Lecta item epistola ecclesiae Genevensis, quam alubi integram descripsi.
p. 16 (Obs. fol. 42v)
Sessio 4
An remonstranti, ad sacram synaxim admitti petenti, illud permittendum; et iam quaesitum
fuit. Occasio huius quaestionis oblata nuper in senatu prius ecclesiastico, inde in classicali20
congregatione proximo ab Henrico Caesareo, qui idem aliquoties petierat. Sed res, cum
gravioris esset momenti, maxime respectu eorum, qui plenis, ut aiunt, velis toties in
orthodoxos de suggestu fulminassent et invecti fuissent. Et necdum approbare synodus
nationalis decreta vellent, semper ulterius reiecta fuit. Et iam synodo visum, quaestionem
hanc ad nationalem proximam differre plenius examinandam.
Van eenige postillen, de biddagen voor te lesen, maxime iis in locis ubi concionatores non essent
praesentes.
De praeceptis grammaticalibus iisdem per universas provincias, ad docendam iuventutem,
proponendis.
De Illustri gymnasio in hac provincia erigendo, cum illud, quod Amersfortiae olim et etiam hic
tentatum, penitus collapsum sit.
De aedilibus rusticorum, ut rationes reddant coram aut saltem praesente loci pastore, et sint
reformatae relligionis.
De remediis contra rusticorum insolentias diep. 17 (Obs. fol. 43r)
bus praesertim feriatis: Sollicitandumque ut sint praesentes praetorio(?), nec ii extra pagos suos
habitent.
An diaconus loco senioris ad synodum vel classem mitti possit, et resolutum est non posse, ne
munera confundantur.
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An praedicans item loco senioris possit admitti, et id nisi necessitate postulante concessum.
An Anckeveen ubi nullus iam concionator, quomodocumque ecclesia providenda. Et an propter
difficultatem habendi eo loco pro hoc tempore ecclesiastem per provisionem, ut vocant,
proponens ibi locum tenere possit.
Annon is qui prius reformatus et ecclesiae membrum, si ad papismum relabatur, ipso iure sit
habendus excommunicatus et numero piorum exclusus.
p. 17 (Obs. fol. 43r)
Sessio 6.
Actum de Lombardis sive publicis faeneratoribus, an admittendi ad sacram synaxim.
p. 19 (Obs. fol. 44r)
[wo 11-9-1622]
XI septembris. Supplicationes generales in Provinciis Unitis Belgii, ut Deus nos contra terrores
imo furores superbissimorum hostium tueri dignetur, et eorum fastum quo vel caelo minantur,
frangere.
[zo 8-9-1622]
8. Heeft sijn eerste gebot gehadt Henrick van Wijckersloot met Catarina Johannis Vossii filia.
Ende kerckenraet extra tempus consuetum gehouden, ob synodum praecedentem et sequentes
supplicationes; quae diebus singulis mercurii ad 6 septimanas circa V vespertinam per
provinciam Ultraiectinam, ex decreto synodi authoritate Ordinum habitae.
[za 14-9-1622]
14. Des snachts gestorven Cornelis Verhaer, voorleser in den Dom ende de Buyrkerck.
[zo 15-9-1622]
15. In Jacobaeano Henricus Wijckerslotius suam duxit sponsam, Bushovio concionante et
caeremonias peragente.
Na de begravenisse van den voorleser sijn verscheyde competiteuren geweest, als mr. Harman ...,
scoolmeester in de Buyrkerck, Ryndolf, mr. Cornelis, scoolmeester st. Jacob, Abraham van
Herwijc, mitsgaders noch 3 ofte vier, waervan den 25e een proef genomen is in den Dom, clausis
foribus. Ende met de meeste stemmen sijn bequaem gevonden tot voorleser
p. 20 (Obs. fol. 44v)
in den Dom: mr. Harman, die seer vast was in het singen, Rindolf in den Buyrkerck, als cleynder
stem hebbende hoewel hij seer wel singt, ende tot het scrijfschool mr. Cornelis, die alle de
anderen in’t scrijven verre te boven ginck.
[ma 23-9-1622]
23. Hebbe ic begonnen de visitatie met Vlamingio, in het quartier daer Lingenus capiteyn over is,
wesende groot van de zuytsijde in de Winsemstege over de Paulbrugge tot Rhomburgerbrugge
de Oudegrachte op, tot de Tollensteger poorte, mitsgaders de Nieustraet, Nieuwegrafte ende alle
de dwersstraten tot aen de wallen, ende buyten de poorte d’een sijde der grafte met de
Gansestege ende Absteden, in welck begrip ontrent 450 litmaten werden bevonden.
Hier occureerden verscheyde geschillen, et animorum inter fratres et unitae relligionis homines
acerbitates et dissidia. Vooreerst claechden den schoonvader van Johan Florens’ huysfrou, dat
sijne dochter so qualicken van hem was getracteert, waarover sij hem oock heeft verlaten. Ende
niettegenstaende veele intercessiën, soo bij de predicanten als ouderlingen, ende oock de vrinden,
mitsgaders de gecommitteerden uuytte
7

p. 21 (Obs. fol. 45r)
magistraet gebruyct sijn, en heeft men evenwel ..., Daniel de Blijden weduwe, die den
voorseyden Jan Floren voor ontrent drie maenden hadde getrout, met groot contentement als het
scheen van hun beyden, niet connen bemorwen ofte verspreecken, om met hem te reconciliëren,
onaengesien hij sich tot alle redelickheyt was offererende.
Worden derhalven beyde alsdoen belast, hun van het avontmael te onthouden, om het quade
ende argerlick exempel so versch gegeven. Ende alsmen hierna noch arbeyden, haer beyde te
vereenighen, waer alsnoch J.F. hem seer willich begaf, maer aen hare sijde tevergeefs werden
gepoocht, ende sij tot geenen tijden, noch door genen verclaerden te sullen weder met hem
vergaderen, is ten lesten bij den gerechten tusschen hun divortium toegelaten, mits dat soude
renuntiëren van alle dovarie ofte lucro dotali dat sij, hem overlevende, soude hebben uuyt cracht
van hylicxe vorwarden te genieten. Ende d’wijle dit non sine scandalo multorum en geschieden,
sijn sij beyde noch van het avontmael afgehouden.
p. 22 (Obs. fol. 45v)
Ons quamen daerbeneffens tevoren de querellen tusschen Daniel Koos ende Jelis Jacobsoon, die
over malcanderen grootelicx verbittert waren, ende veele iniuriën over malcanderen hadden
uuytgespogen. Ende alhoewel men voordesen gesocht hadde de saecke te sopieren, was evenwel
nu den enen, ende dan den anderen daer toe onwillich gebleven. Doch soo Koos verclaerden, alle
dingen deses aengaende aen een sijde gestelt (geset) te hebben, ende nu daerinne gerust te wesen,
van meeninge sijnde het avontmael te genieten, werden niettemin sulcx van het collegie
afgeslagen, doordien bevonden werden dat eenige nieuwe injuriën van hem voort gecomen,
waerover geen bekentenisse nochte satisfactie geschiet en was. Op welck aenseggen hij, Koos,
sich seer onstelde, seggende lange jaeren een litmaet van de kerck geweest, ende in de leste
jaeren sich onverandelick gehouden te hebben tegens het peryculoos schisma van de arminianen,
sijn vader hem d’selve relligie aengeërft te hebben, ende d’selve bij sijn grootvaders bloet
besegelt te wesen. Moste
p. 23 (Obs. fol. 46r)
evenwel daervan voor die reyse supersederen, totdat naerder van sijne saecke gehandelt soude
sijn.
In sijne husinge sat een Vlaming, genaempt Gabriël, linten werckende. Dese bracht veel voort
van sijne handel ende sincerité, in de kercke bij hem gepleecht, soo tot Leiden als elders, doch
dat hij ten lesten daeruuyt was gebannen. Ende scheen eerst sijne saecke met een glans te
becleden, doch als hij voortbracht, dat hij meende dat de scriftuerplaetsen die mentie maecken
van Gabriël, als in den prophete Daniël ende elders, op hem gedudet mosten werden, dat hij den
engel was die de vrede soude vercondigen,21 satis apparebat hominem haud quaquam sanae
mentis esse. Propterea bona cum spe nos scilicet ad Leidenses de eius causa scripturos, eum
dimisimus.
Visimus etiam Willemum Cousinium, hominem turbulenti et inquietis ingenii, qui plura
reprehendere et queri, et in primis magistrum Hermannum, hominem nullius relligionis, ut ille
aiebat, et partibus nuper addictissimum ad lectoratum Summi templi promotum nolebat. Et
minorem multo ob culpam, Modaeum nuper non fuisse admissum, et plura similia proferebat.
Sed cum ad ea reddidissemus ea quae commoda visa erant, eum dimisimus.
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In vico tandem Catariniap. 24 (Obs. fol. 46v)
no cuidam ... textori erat uxor admodum inquieta, omnia dicta factaque contra se interpretans, et
nescio quam suspiciones de marito fovens mirabili zelotypia. Quae cum maritus vel contemneret
vel ioco eluderet, illa publicos saepe clamores faciebat et turbas ciebat, nunc vero eundem
reliquerat et ad filiam se receperat. Quare de reducenda illa et reconcilianda agendum erat,
interim marito suasum, ne mensae dominicae adsideret, aut cuiquam interim scandalum daret.
[wo 25-9-1622]
25. Cum esset occupatior Nellenstenius, ds. Tecmannus a me petiit, ut et secum aliquam partem
visitationis conficerem. Quod et feci, Forumque Linearium et vicinia a ponte Romeoburgico
versus occidentem adivimus. Ubi Lieftingius querebatur inciviliter secum actum et etiamnum agi
a ... civium capitanio, qui non obstante veteri amicitia cum parentibus coniugis, nulla iniuria
provocatus, dure et importune admodum secum et cum filio suo egisset, eos cogendo vigilias
civium agere et lustrationes publicas subire, etiamsi claudus ac minus ad ea aptus foret, et
contribulos ipse suos eo
p. 25 (Obs. fol. 47r)
nomine satisfecisset, filiusque iam in procinctu esset foras proficisci, ad studia sua prosequenda.
Haec tamen querela tum temporis sopiri minime potuit.
Eodem. De danckpredicatie gedaen van het affwijcken des viants van Bergen op Soom.
Cum circa templum Jacobaeum visitatio a fratribus fieret, inveniebantur in loco quodam
congregatae aliquot aniculae, quae sive ob laetitiam solutae, ut praetendebant, obsidionis, sive
alio ebrietatis vitio, large adeo se ingurgitaverant potu, ut rationis propemodum expertes turpi
admodum gestu et habitu spectarentur. Quare et eae quae ex iis ecclesiae erant membra, vetitae
sunt accedere mensam dominicam aut sacrae synaxi uti, sed sequenti die admonitae rei, ipsis
plurimum paenituit.
Eodem die. Mihi numeravit ds. Dunganus 4 fl. 19 stuf. solutis sumptubus, apud Franciscam
conventione synodali factis.
p. 26 (Obs. fol. 47v)
Quaedam mulier reprehensa fuit acriter, quod, non obstantibus nubendi impedimentis,
nihilominus cum quodam cohabitaret, dicens se alio in loco illi iunctam foedere matrimoniali,
quod Huessenii a sacrificulo papistico factum ferebatur.
Alius habitans in aediculis Marsmannianis, qui nuper testimonio ecclesiae Gorcomianae hic
venerat tanquam orthodoxus, nomenque dederat ecclesiae nostrae, pridem a papistis, ut
videbatur, seductus. Alienior a nostris visus fuit, et adduci non potuit ullis vel blandioribus vel
acrioribus verbis, ut ad sacram synaxim de more se praepararet, verum ne illum molestaremus,
sed suo iuditio relinqueremus.
Erant qui paupertatem querebantur, alii alias allegabant et proferebant difficultates civiles, nec ad
forum nostrum spectantes, ita ut visitationem hanc rem molestiae plenam, iusta ratione
iudicarem.

9

p. 27 (Obs. fol. 48r)
October
[vr 4-10-1622]
4. Diaconorum requisitu cum Bishovio ego deputatus, ut loquuntur, ut Ordinum consessum
adiremus petituri pro pauperum necessitatibus, de more gratitudinis munus, ob victoriam nuper
Dei benignitate partam. Eoque potissimum nomine, quod diaconia plurimum gravaretur militum
familiis, cum illi pro republica defendenda vitam exponerent quotidie, et Mars ac mors plures
auferret rellictis uxoribus ac liberis, ut plurimum Iro nudioribus, qui facultatibus publicis ali
deberent. Quibus tum 600 flor. munus concessum fuit.
Singulis diebus sabbathi, horis pomaeridianis hyeme 3 et aestate 5, conveniunt in camera
consistoriali Summi templi, ex concionatoribus et senioribus quidam per vices. Qui nomina
nubendorum annotent, et ipsos sponsum ac sponsam examinent, an rite conventuri sint, consensu
scilicet parentum aut proximorum interveniente, nullisque vel sanguinis vel alterius rei
impedimentis extantibus, et tum demum trinae publicationes fiunt ex suggestu.
p. 28 (Obs. fol. 48v)
[wo 9-10-1622]
9. In de husinge van den houtfester, quae vacuae erant et conductae a domina De Oyen, insciis
dominis, quae species vis est, hebben des ’s avonts de arminianen ofte libertinen haer
vergaderinge gehadt, ende sijn daerover bij den scout gedeprehendeert ende volgens de
placaten geboet. Eenige ongeruste clappeyen, veel spels makende, als Levin, de weerdin in de
Swarte Clock, ende des afgesetten predicants Zijls wijf, quibus licentia faeminea et iustitiae
contemtu omnia impunita fuere.
[do 10-10-1622]
X. Is gestorven ds. Hermannus Ribbius, vir bonus et pius si quis alius, amor publicus nec
indoctus, ex Frisia, concionator huius urbis, continua heptica febre parvo tempore nobis ereptus.
Huius etiam uxor ante maritum desperatissime laborabat, sed tamen evasit. Lessum huic fecit,
non minus eleganter quam vere, confrater Bernardus Bischovius vernaculis versibus, defletus fuit
ab omnibus etiam adversae relligionis hominibus.
[wo 16-10-1622]
XVI. Tandem, die, cum ego Amsterodamum proficiscerer, sepultus fuit.
p. 29 (Obs. fol. 49r)
[zo 13-10-1622]
XIII. Sacra caena celebrata in Summo, Nicolaitano (in hoc post 8 dies)22 et Jacobaeo templis,
consule Lingeno, me et rectore Aemylio poculum sacramentali ministerio observantibus, cum J.
Medenblikius ob morbum abesset.
Ante celebrationem caenae sacrae bis in proximis septimanis, diebus scilicet martis et iovis,
consessio erat horis pomaeridianis concionatorum et senatus, per vices convenientium, ad
examinandum cathechumenos et eorum nomina in scriptis referendum, qui singuli ibidem cum
testibus idoneis accedunt.
Tum etiam quidam instructus iam nuper in christiana relligione, cum plane prius rudis
et legere nesciens fuisset: bono cum fidei zelo pabtismum suscepit.

22
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p. 30 (Obs. fol. 49v)
[ma 28-10-1622]
28. Lustratio facta in monasteriis beguinarum, et quaedam imagines inde sublatae. Invalido
sane contra papismum et idololatriam remedio, cum ipsa collegia, in quibus superstitio illa
alitur et fovetur, sarta tecta maneant, quae aut tollenda aut omnino in meliorem usum
reformanda essent. Quorum patronos nimis quam multos in ipso etiam magistratu habemus.
Qui tandem negligentiae suae aliquando coram iusto iudice rationes procul dubio daturi sunt.
p. 31 (Obs. fol. 50r)
November
[di 5-11-1622]
V huius. Classicalis congregatio Traiecti incoepta, ad quam ex ordine seniorum missus Jacobus
Bemmelius.
p. 32 (Obs. fol. 50v)
[blanco]
p. 33 (Obs. fol. 51r)
[za 9-11-1622]
9 huius. Indictae supplicationes generales in XIII diem sequentem pro successu eorum, quae per
principem et Ordines decreta.
Cum autem fierent sedes in Supremo templo, consensu magistratus, pro domina de Oyen et sua
familia, decanus Redius primum, inde Sypesteinius, camelarius, prohibuere, suum esse, non
magistratus templum illud, dicentes. At res, cum indignatione consulum ad senatum reiecta,
consentientibus pariter canonicis, tandem ad finem pervenit.
p. 34 (Obs. fol. 51v)
[do 14-11-1622]
14. Fiet ratio acceptorum et expensorum a Swanenburgio, receptoris eleemosinarum, et
commissi ad eam audiendam ex nostro ordine Nellenstein et Verwoert, adfuit vero Bemmelius.
Als den 2. deser maent gestorven was Gijsbert Willemsz de Roy, canonick St. Mariën t’
Utrecht, ende sijne prebende, overmits De Wit corts tevooren in Italiën mede in der Staten
maent gestorven was, aen het vroetschap deser stat gevallen is, heeft d’selve ex voto gegeven
aen de diaconie onser kercken pro pauperibus, ende wert al voor d’selve geboden 3600
gulden.
p. 35 (Obs. fol. 52r)
[za 23-11-1622]
In novembri (23. forte)23 hebben haer geboden gehadt mr. Dirck Modde, in der rechten
doctor, met joffrou Mechtelt Hogerbetz, jongedochter, wonende te Leyden. Hij was canonick
St. Mariën, soon van … Mertensz, pander ofte bode van de Leckendijck eertijt, na herberge
23
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houdende op de Gansemarckt in de Maecht van Ghent, mater ex Cronenburgica veteri familia.
Sij was dochter van Rombout Hogerbeets, eertijts pensionaris van Leiden, ende nu gevangen
op Lovenstein, beide libertijns ofte arminiaens gesint.
Noch den edelen, manhaftigen Willem van Droemont, capitein ende sergeant major onder
coronel Brock, met joffrou Marie de Cock van Nereinen, nonne tot Oudwijc.
Resolutie bij de vroetschap van geen op’t stadthuis te trouwen, daer d’een af is van de
gereformeerde relligie, ofteschoon d’ander papist ofte van andere secte waer.
Alsoo den coronel Cissel metten titel van generael in seeckere attestatie vereert worden, is
daerop geseit, dat noch de Staten noch den prince hem daervoor kenden, ende hem denselven
geensins toequam.
p. 36 (Obs. fol. 52v)
Alsoo den kerckraet dagelicx veel ontuchticheits vernamen in’t trouwen, ende sonderling in
het haestich hertrouwen van weduwen, waervan de mans nauwelicx begraven waren, ofte de
geboden worden aengeteeckent om met andere te vergaderen, ende dat tot grote onstichtinge
van de kercken, hebben aen de magistraet daerover gedoleert. Versoeckende daerinne publica
authoritate geremedieert te werden, tot onderhouwinge van de eerbaerheit des echten staets,
ende tot uuytsluitinge van alle peryckelen, die door soo subitelicke vermenginge soude
connen onstaen. Waerover bij de heeren … geordonneert is, dat voortaen niemant en sal
mogen in huwelic vergaderen (wel verstaende weduwe sijnde) dan na de 20 weecken, dat hare
eerste mannen overleden sijn. Actum den 8 september 1617. Onderteyckent Bor.
Hierover droelde Meedenblic, dat Griet van Renesse haer beclaechden over de predicanten,
dat die haer niet en wilden trouwen na haer mans Beernts overlijden, ende sij daeromme
ongep. 37 (Obs. fol. 53r)
trout bij haeren vrijer moste gaen slaepen.
p. 38 (Obs. fol. 53v)
[blanco]
p. 39 (Obs. fol. 54r)
December
[ma 2-12-1622]
2. Reddidit ds. Bishovius 54 stuferos, quos solveram pro priore classicali conventione
Franciscae.
[di 10-12-1622]
10. Op den eersten sitdach examinis cathechumenorum comparuerunt ibidem:
... jongste soon van Nicolaes Merkerck, gehuyt sijnde,
ende ... dienstmeecht van seigneur Kint, wonende op St. Mariënkerkhoff.
Sequentibus quoque sessionibus professionem relligionis fecit ... desponsata Henrico Goutio.
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p. 40 (Obs. fol. 54v)
[wo 11-12-1622]
XI. Geapprobeert bij den kerckenraet mr. Dirck, die nu bij de kerckmeesters ende buren van st.
Claescarspel genochsaem aengenomen was tot schoolmeester ende voorleser van de kerck, in de
plaets van ... Segerman, voor etlicke maenden gestorven, alhoewel hij om sijnen ouderdom ende
swacheyt qualicken daertoe soude genoch sijn, mits dat hij tot sijnder hulpe soude nemen een
glaesmaecker, wonende in denselven carspel, die jonck was ende een starcker stemme hadde. Hij
hadde veel faveurs, overmits hij voordesen mede om de relligie de stadt hadde moeten wijcken,
doch hadden wij hem liever met andere middelen (liever) gesolageert gesien.
Worden geproponeert bij de diaconen, dat de uuytdeylinge van dage te dage swaerder viel,
overmits den benauden dieren tijt, ende de menichte der armen die alle daghe aenwiessen, oock
niettegenstaende verscheyde placaten van elders hier binnen quamen. Sulcx dat, tenware in tijt
daerin worden geremedieert, te beduchten stont, den staet der diaconie gantsch te sullen
vervallen. Hiertoe sij achten, van node te sijn ofte augmentatie van middep. 41 (Obs. fol. 55r)
len, ofte veranderinge van ordre, waervan sy naerder openinge souden doen te gelegender tijt. Is
derhalven goetgevonden, een request tot dien eynde dienende uuyt den naeme van den geheelen
kerckenraet te concipiëren, ende sijn daertoe gecommitteert, om metten boekhouder ende de
verordende diaconen te besoigneren, Dunganus, Teckmannus ende Bemmel.
Is doen mede geresolveert dat Jan Floren ende sijne gescheide huysfrou noch souden haer
contineren van het avontmael.
Oock is seeckere mentie gemaeckt van het dansen op de bruloft van ons neef Van Wijckersloot,
daer joffrou Frederic van Brienen getrocken was ten danse, ende ooc de susteren van den
secretaris Hilten, ende nochtans gecommuniceert hadden tegens de ordre. Doch de maniere
verhaelt sijnde, ende het berou dat die daerover getoont hadden, is de saecke gepasseert.
Hinc inquisitum in mores, de more ante synaxim recipiendam, quod etiam ante solutionem
synodalem et classicalem fieri solet, ubi de singulis singuli interrogantur, an quid habeant in eius
mores et vitam corrigendos. Vocaturque haec disciplina morum.
p. 42 (Obs. fol. 55v)
Circa hoc tempus Flamingius et ego visitare regionem nostram incepimus. Petrum Houtium et
Ottonem Eckium, hunc adolescentem, illum seniorem, morbo ambo laborantes, quo et non ita
diu post absumpti sunt, consolati. Viduam quoque ... Segermanni, 9 liberis gravatam, et
faeminam in Solis munimento, cum filio admodum debili. Ceterum aegros invenimus non
corpore sed animo.
…, pistorem in Gemina plataea contra Reinerum Wilhelmium Schaffer van het tuchthuis.
Dicebat nempe pistor, quod Reinerus cum coniuge aliquoties et quodam Petro Christiano, cui is
locus emendandae vitae tributus, in aedibus suis noctu venisset, compotationes habuisset et pro
Petro illo respondisset. Deceptum vero se quod, cum quaedam Renerus solvisset quae ad aedes
illas spectarent, ille chyrographo solutionis inseruisset, pistori ab omnibus satisfactum, cum
tamen symposia aliaque debita cum Petro contracta, extra illam solutionem mansissent. Quae
omnia Reynerus negabat praesenti animo, et apocham se habere, pistorem omnem ab ipso
debitam pecuniam recepisse, seque paratum vel iuramento se purgare insuper.
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p. 43 (Obs. fol. 56r)
De Kosio item, quem iam paratum reconciliationi dicebamus, et ideo admittendum ad mensam
dominicam, credebamus quod adversarius contumacior remaneret. Indicatum contra fuit, quod is
in Zeelandiis recenter famae adversarii detraxisset. Et sane poteram ego testari id ab eius uxore,
toties fieri quoties de absolutione apud me institisset, atque ideo debere abstinere ab ea, donec
adversaria satisfecisset, vel cum eo efficaciter et re-vera reconciliatus (esset),24 senatus voluit.
Quod aegre admodum tulit Kosius, et plura de constantia sua et suorum in vera fide praefatus.
Sibi iniuriam fieri credidit, multaque addidit quae procul a christiana illum fide abesse testari
possent. Nempe se posthac decrevisse omnino a templorum frequentatione abstinere, atque adeo
omnem vindictae modum contra adversarium suum executurum, vel cum vitae ac sanguinis
dispendio. Omnemque illorum malorum culpam in senatum ecclesiasticum redundaturum.
p. 44 (Obs. fol. 56v)
Cum duabus etiam arminianis faeminis tum, sed ex natura sua in malis nimium pertinacibus,
verba contulimus. Aleyda, uxore Antonii Vorstii, et Theodorica, Gerardi Hollaccii, quae
maritorum suorum vestigia renuentes sequi, templorum usum vitant nulla alia ex causa, nisi quod
tueri turbulentorum et inobedientium concionatorum factionem cuperent. Melius sane faciebat et
pacatius, a viro in ea re dissentiens, uxor ... Brouckhusii, quae quamvis parum eiectionem
istorum probaret, abstinere tamen a sacris ideo noluerit.
Alsoo de kynderen ofte broeders Hoboocken questie hadden tegens haerluder moeder, een
vreemde vrou, die haerselven seer beswaerden, ende niettegenstaende haer sonen presenteerden,
dat se haere saecken wilden redden ende haer eerlicken onderhouden, so sij uuyt haere neringe,
daer sij toch in moste smoren, wilde scheyden, dede niet dan seer over deselve claegen ende
schelden. Seggende dat se, corts tevoren seer cranck wesende, Vlaeming hadde doen ontbieden,
teneynde sij voor hem wilde protesteren ende verclaren in haer uuyterste, dat se die nimmer en
vergaf ’tgene sij tegens haer misdaen hadden.
p. 45 (Obs. fol. 57r)
[ma 23-12-1622]
23. Cum ds. Arnoldus Teckmannus, tristi nuncio perculsus, senatum ecclesiasticum indixisset,
intelleximus, socerum ipsius Dordraci submersum, et propterea necessario eo se conferre debere.
Incommodo admodum tempore, quod caena dominica tribus in templis esset iam distribuenda.
Cum Maria Egidii filia, vidua Regneri, vicini olim nostri, ad mensam sacram iam esset admissa,
aliud protinus impedimentum exortum est, quod Veremius, Regneri filius, diceret se ab eius
aditione offensum, quod bis alieno nomine merces abstulisset, atque ita furti quodammodo rea,
non obstante quod iam deprehensa tandem solverit, facta esset, nec eius rei post ullum
paenitentiae inditium fecisset. Illa ad ea varia proferre seseque excusare, quasi in nomine male
intellecto illi errassent. Nihilominus abstinere iussa est hac vice.
p. 46 (Obs. fol. 57v)
Ne ad inquisitionem et electionem novi V.D. ministri, post obitum piae memoriae Hermanni
Ribbii, procederetur, obstitit statutum nuper synodi provincialis ante annum factum, ut si quando
decedere quenquam ex ministris contingeret, tum synodus vel classis instaret apud magistratus
24
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loci, ut unius anni proventus viduae ac liberis demortui adiiceretur, superstitibus interim ministris
eius classis, ne ecclesia ministerio careret providentibus. Verum cum id nostri ab urbano senatu
petituri essent, ii qui in nostro collegio e magistratu erant, dissuaserunt. Multos nempe ipsis
adversaturos certo certius esse dicentes, nec voto potituros, quod illud statutum potissimum in
favorem viduarum quae in pagis habitarent, factum videri posset, quibus tantum 50 flor. post
mortem maritorum essent assignandi, cum urbanis 250 fl. sequerentur. Ideoque ab ea
prosecutione hac vice supersedendum esse persuasi, alio titulo viduae Ribbii honorarium petere
constitutum fuit.
p. 47 (Obs. fol. 58r)
[blanco]
p. 48 (Obs. fol. 58v)
[wo 25-12-1622]
25., ipso Nativitatis Dominicae die. In Summo ad mensam sacram soli pocillatorum vicem
subiivimus consul Lingius et ego, quod Medenblyckius et rector Aemylius pro Nellesteynio et
Verwoertio ad st. Gertrudis eodem officio fungerentur.
[do 26-12-1622]
26. Den 2. karsdach hebbe ic in st. Jacob met joffrou ... van Warmeloe, weduwe Nicolai Berckii,
consulis, nuper defuncti, et Catarina Vos, uxore Henrici Wijckerslotii, geheven het kint van neef
Salmio, pensionario, hetwelck genaempt is geworden Sophia.
Circa haec tempora obiit d. Aemylia Bardisia, jongejoffrou, seer impotent sijnde. Ende wert
geseyt, gemaect te hebben ten proufite van de armen tot Utrecht 3000 gulden.
Lijste van de deylinge ofte collect, in den Dom in dese weecke gedaen:
sonnendach

donderdach
vrijdach

39-2-8
12-0-8
46-3-8
83-4-0
51-1-0
27-0-8
16-4-8
29-5-4
11-15-0
11-16-0

tsamen

327-12-12

proefpredicatie
carsdach
2. carsdach

p. 49 (Obs. fol. 59r)
MDCXXIII
Januarius
[wo 1-1-1623]
De eersten dach deser maent is het nachtmael uuytgedeelt in de Buerkerck, ministrantibus
ibidem ex seniorum ordine, consule Lingio et Medenblickio.
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Nadien dat bij requeste versocht was, dat de magistraet geliefden te letten op de saecken der
armen, ende uuyt haer collegie daertoe te committeren, soo sijn tot dien eynde daertoe
genomineert de schepenen Aernt van Eck ende Jan Florisz van Nypoort, omme te aenhoren de
geproponeerde middelen. Soo is dan voorgehouden, me presente, dat ofte de middelen mosten
merckelicken vermeerdert sijn, aengesien den grooten noot ende meenichte der armen, ofte
dat men de ordre soude moeten veranderen.
Ende seyden de diaconen, in de kercken bij de dagelicxe collecten bevonden te werden, dat
d’selve seer verre te boven gaen ende overtreffen de versamelingen van eenige 8, 10 ofte 12
jaeren ende daervoor. Dat daerover oeck deselve wel suffisant souden wesen, omme de arme
litmaten der kercke te onderhouden, maer dat den toeval van alderhande andere armen
dagelicx soo
p. 50 (Obs. fol. 59v)
groot werden dat, niettegenstaende eenige bijgevoechde subsidiën, de uuytdeylders stadich
daermede te cort quamen. Want alsoo sij nu verplicht waren, aen alle armen, van wat relligie
die sijn, haere besorginge te doen strecken, ende groote desordre bij de papisten-deylders, als
waren meest van de gasthusen, canonicke collegiën ende andere diergelijcke provens,
geschieden, als die meest haere favoriten versorchden, ende sij niet en conden weten, wat die
van deselvige genoten hadden, daerover noch uuyte diaconie genoten.
Dat het daeromme nodich soude wesen, dat men een generael Eleëmosiniers-camer soude
oprichten, na de voorbeelden van andere nabuerige republycken; waerinne eenige uuyt alle de
collegiën, die sodanige uuytdelinge deden, souden compareren, die metten anderen mochten
conferentie houden, wat yder der voorseyde armen genoot, ende daerover ordre stellen. Dat
hetselve in’t werck gestelt sijnde, bevonden soude worden, de middelen totten armen gegeven
basp. 51 (Obs. fol. 60r)
tant genoech te wesen, omme alle armen rijckelicken te deelen; dat daerdoor oock alle abusen
souden connen geweert worden, houdende alle de voorseyde collegiën metten anderen
correspondentie.
Hierop werden geobjicieert, dat het qualicken daertoe soude te brengen wesen, dat een yder
bij sijn oudt gebruyck ende vrijheit soude willen blijven. Dat oock sommige daerdoor souden
afgetrocken worden, den armen eenige giften te maken, soo die niet na haere dispositiën en
werden volvoert. Worden oock geseyt, dat verscheyde besoigniën over dese handelinge
voorgaens gedaen waren, die men bij den secretaris Leerdam soude vinden; dat het niet
ongeraden waer, deselve op te soecken, aleer men vorder soude gaen.
De kersweecke met de navolgende worden bevonden, alleenlicken in den Domme bij de
diaconen gecollecteert te sijn over de 500 gld.
Worden voorgehouden dat bij die van Jutfaes ende den heer Malpart beroepen was eenen
Adrianus Radaeus, die oock bij de classe geapprobeert worden, niettegenstaende hij seer aen de
arminiaense sijde gehelt hadde, dat hetselve in een plaetse soo
p. 52 (Obs. fol. 60v)
dicht bij de stadt periculoos was, princepalicken dewijle hij wel begaeft was, ende daerover te
beduchten stont, dat hij lichtelicken een schueringe mochte maecken, waertoe hem alhier geen
aenhanck en soude ontbreecken. Waertegens geseyt worden, dat niettegenstaende hij metten
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eersten eenichsins hing ende geïnclineert was geweest totte remonstranten, evenwel noit sijnen
dienst verlaten te hebben, maer hem altijt seer wel ende modest hadden gedragen, sijne classen
ende synoden wel gecontenteert, ende van allen seer eerlick ende goede getugenissen hem
gevolcht waren. Sulcx dat de voorseyde beduchtingen nodeloos schenen te wesen.
Quaesitum est, an illa quae ante per adulterium ab amitae marito, post mortem amitae iusto
matrimonio ab eodem duci posset. Et certum est non posse, ut iam et priori synodo constitutum.
Sed cum id non esset nostri muneris, de iure ad quorumlibet questiones respondere, redditum est
si conscientiae causa ageretur, ad quaesita nos responsuros. Sin ad iuris sui confirmationes hanc
questionem instituissent, nos iussa map. 53 (Obs. fol. 61r)
gistratus exspectaturos, ne ultra limites vocationis progressi videremur.
[za 11-1-1623]
XI. Me ex seniorum ordine praesente, aengeteeckent omme de geboden te doen.
Peter de Swart, veendrager onder Willem Copier van Culenborch, capiteyn, garnisoen houdende
tot Hasselt, met Constantia Bakeliers, jongedochter van Wesel, wonende bij st. Jeronimischool.
Wesende beyde daer absent, maer so de broeders seyden, daer in de weecke gecompareert
hebbende, omme dat de geboden op andre plaetsen mede mosten gedaen worden.
Sijn oock ontrent dese tijt gedaen de geboden van Nicolao Stochio, dienaer des heiligen woorts
tot Jaersvelt, mit …
p. 54 (Obs. fol. 61v)
[wo 22-1-1623]
22. Als convocatie gedaen was omme te prepareren den wech van nominatie ende electie des
nieuwen predicants, ende wij daer toe vergadert waren, meenden den borgemeester Lingen dat
men vooreerst behoorden een te hebben ofte meer, waerop onse oogenmerc soude strecken. Ende
soo andere meenden, dat men behoorden consent van de magistraet te versoecken, ende dan de
saecke in naerder deliberatie te leggen, oock seyden, tot eenige nominatie niet vordacht te wesen.
Is goetgevonden noch wat te supersederen tot het versoeck aen de vroetschap, ende eerst bij de
eerste vergaderinge naerder communicatie daerover te houden.
Worden oock mentie gemaeckt van Florentio Johannis, die vanwegen de kercke van Sneeck in’t
synodo van Dordrecht gecompareert was, wien onse kerck oock voordesen versocht hadde, maar
sonder effect, meenende nu beter audiëntie bij hem te sullen vinden.
Aernt Andriesz, accensus noster, novi anni munusculum accepit.
Eodem. Den biddach bij de hoge overheyt op den 29. deser te houden verordineert, in nostro
collegio vercondicht, met het scrijvens tot
p. 55 (Obs. fol. 62r)
dien eynde dienende. Wesende hetselve met meerder vehementie ende aendacht geconcipieert,
waeruuyt men de nootwendicheit daertoe op dese tijt heeft connen speuren. Ende waer te
wenschen dat niet alleen in’t papier maer in’t binnenste van onser aller herten geprent, ende
metterdaet ende leven bewesen worde.
Prolata et tum mentio de temeraria et impia illa faemina, Aertsbergii domini coniuge, quae,
contenta ecclesia et elusa, sacrae mensae particeps facta fuerat, cum tantum abesset, ut,
quemadmodum simularat, cum rectore Aemylio reconci[li]aretur, quem magnis iniuriis affecerat,
ut filium non desineret quotidie, etiam publice et palam ad vindictam de eodem sumendam
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excitare. Et tandem profiteri ausa fuisset, iam se ex animo deposuisse illam rem, quod filius
vindictam in se recepisset. Egregia vero illa reconsiliatio, imo diabolica ad christianae relligionis
contumeliam inventa.
Circa vesperam gehoort de propositie van een illatinist ex numero cathegistarum ex themate illo,
‘Compt al tot mij die belast ende beladen sijt’, waerinne hij redelicken procedeerden, ende met
onse verwonderinge, sijn uuytspraeck niet onbequaem, maer wat geprecipiteert sijnde, sijn
afdeylinge tap. 56 (Obs. fol. 62v)
melic, ende allegatiën prompt pro conditione adolescentiae.
Ende soo sonnendaechs tevoren de geboden gegaen waeren tusschen …, cnoopmaker, wonende
ontrent de Munte, wiens vader oeck een muntgesel geweest hadde, ende …, heeft Cristina
Palmart met haer moeder daer over geclaecht. Seggende dat hij met wille, jae instantie van sijn
moeder haer genoch getrout hadde, ende dat deselve haer voor haer dochter bekent, ooc dickwils
bij haer ende hem ontboden hadde, overmits sij van joncxbeens af met hem omgegaen hadde,
ende sijne sinnen kenden. Oock seer wel wiste in sijn dronckenschap, die hem seer overviel, te
governeren, dat hij oock seer gebreckelicken sijnde, ende 2 mael gescieden25 veele moyten ende
vuylicheyt van hem hadde, op die belofte van trou met groote eeden, als sij seyde, bevesticht
ende ten lesten oock carnali copula geconfirmeert.
Wiste alles met goede, waerschijnlicke redenen te beleyden, haer tonge wel te vrint hebbende,
maer scheen van blijck te deficiëren. Doch sijn de geboden ts’anderen daechs na de
p. 57 (Obs. fol. 63r)
tweede publicatie geordonneert op te houden, totdat naerder soude blijcken. Ende is sij gestraft
van haer lichtveerdicheyt, dat sij haer geleit hadde, als sij bekende, bij hem, sonder sulck
bescheit als de eerbaerheyt ende christendom vereyschten. Waerop sij het gewoonlick excuys
van dwang voortbracht. Maer haren handel, wandel ende leven kennende, sullen seer twijffelen.
Het eerste is voort gegaen nadat request aen’t gerecht gepresenteert was, ende parthiën daerop
gehoort, ende heeft Cristina moeten afstaen.
[wo 29-1-1623]
Den 29. Concionatus est Donganus, in fine praecabatur, ut Deus nos conservare dignaretur a
tyrannide regis Hispaniarum, pontificis Romani et caesaris, seggende dese drie het gescherpte
sweert gegeven te sijn van den vergramden God, om ons te straffen. Sijn materie nemende uuyt
het 21. capittel Ezechiellis.
De collecten bedroegen in den Dom op die dach ontrent 150 gulden.
[do 30-1-1623]
30. Versochte de weduwe van den borgemeester Canter, als een medelit der kercken,
voorscrivens van den kerckenraet aen den rector tot Harderwijck omme goede toesicht te willen
nemen tot haer soons sonen, die daer ter scholen leggen, quod et factum.
Huwelicke proclamatie gedaen van doctor Peter Brinchoff, tot Alcmaer, ende joffrou Cornelia
Zael van Uteneng.
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p. 58 (Obs. fol. 63v)
Daer worden doen oock dese casus voorgestelt. Een vroumensch, eerst opgehouden hebbende
het houwelicsgebot van eender, die sij seyde haer getrout te hebben. Die niettemin sich, op
een ander plaets, als een soldaet sijnde ende, so men verstaet, tot Huessen heeft laten trouwen,
versocht nu opgeteeckent te worden met eender, daer sij nu allegeerde mede verlooft te sijn.
Heeft voor antwoort ontfangen, dat se hiervoren geseyt hadde, getrout te hebben den
voorgestelden, ende dat se daervan eerst moste ontslagen sijn, ofte bij de wet vrij gekent.
D’welcke voor de magistraet sulcx versoeckende, vertoonden de voorgaende ophoudinge door
instigatie van andere geschiet te sijn, ende dat sij ter goeder trouwen bijgeslapen hadde, oock
ontslagen was bij den voorseyden, die nu mede getrout was. Hierover de magistraet advys
versocht van de kerckenraet.
Hierover is bij dese occasie voorgehouden, dat men de magistraet soude remonstreren, dat
naerder behoorden op sodanige hoererie, die in dese stadt so overvloedich bedreven worden,
geleth te worden, ende die niet en behoorden ongestraft te blijven. Oock dat eenige straffe bij
de weth gevoecht moste worden, die tegen de weduwe, binnen de 20 weecken nae haer
mannen overlijden herhuwende, gemaect
p. 59 (Obs. fol. 64r)
is, cum lex sine poena plane sit illusoria.
Februarius
[---2-1623]
De geboden gedaen van Dirck van Steenbergen, doctor in de medecinen, met Fennetgen
Stevensdr. van Amsterdam.
Item van Aernt Pelgroms van Danswijc met Annichgen Lyftinc van Utrecht.
Van een vrou, een suster van de gemeente die van de aelmisse leefden, goet van aert ende
leere(?), omme nochtans te mogen ontgaen de nootdruft van geholpen te werden, hadde het
woort gegeven aen een man, die sij meenden dat haar soude hebben mogen onderhouden. Maar
’tselve anders bevyndende, hadde berou ende wilde wel weder ontslagen wesen. Seggende dat sij
tot het huwelick was onbequaem, niettegenstaende sij tevoren gehout ende 2 kynderen hadde
gebaart, ende maeckten’t daertoe te brengen, dat de voorseyde man haar ontsloech, et iam est
quietior.
p. 60 (Obs. fol. 64v)
[wo 5-2-1623]
5. Worden geproponeert dat, alsoo d'ordonnance van de stadt Utrecht worde gerevideert,26 het
goet waer dat men alsnu soude remonstreren aende magistraet alsulcke poincten, waermede men
meende, den staet ende kercke gegraveert, opdat daerop mochte gelet worden. Als sijn:
de prophanatie van de naem Goots met vloecken ende sweren, de ontheyliginge van den
sabbathdach, op’t spelen ende andere insolentiën bij de joncheyt gepleecht. Mede op de hoererie,
ende ontucht in’t huwelicken, ende diergelijcke dingen, die met dese occasie souden connen
werden geremedieert.
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Van de dochteren die gecathegiseerd worden ende al in de twintich sterck sijn, versoeckende
seeckere ordonnancie waerna sij haer mochten reguleren, werden goetgevonden, haeren ijver
daerin te volgen.
Worden geclaecht, dat de brouwers de twee collegiën categistarum, die in st. Caterinenclooster
sonnendaechs plechten te conveniëren, uuyt haere cameren gesloten hadden, connivente etiam
consule coctore cervisiarum. Sulcx dat, daer men behoorden den ijver totte religie in sulcke te
vorderen, men ter contrarie die soeckt
p. 61 (Obs. fol. 65r)
te verflauwen, als bij experiëntie dagelicx wort bevonden. Jae, dat men liever siet dat de
pauselicke superstitie geëxerceert wort bijcans openbaerlick, als dat de jonckheit daer in kennisse
van Goots woort ende godvresentheit geoeffent werde.
Tot het horen van de rekeninghe des boeckhouders, werden uuyt de kerckenraet gecommitteert
Verwoert met Nellesteyn.
Nellestein etiam et Medenblic, omme de saecken van de weduwe Ribii aen den borgemeester
Buth te recommanderen, dat haer ten aensien van het twemael verhusen, den weynigen tijt dat
haer man geleeft heeft, ende de langwijlige sieckte, eenige vereeringe mochte toegeleit worden.
D’wijle doch ontrent een half jaer na haer mans overlijden gepasseert is.
Ds. Langius videbatur a Florentio Johannis, nuper proposito, obiter alienior, et commendabat
quendam Johannem Albertum Hattemium, ministrum Berneveltianum in Velua, praeclaris
ingenii dotibus et multa pietate praeditum.
Swanenburch bracht voort sijn concept ende voorstel, waeromme men behoorde te procederen
tot een Elemosiniers-camer in genere op te rechten, de faulten ende abuysen remonstrerende.
Daer Langius geen smaeck inne hadde, seggende dat de faulten wel behoorden geremedieert
p. 62 (Obs. fol. 65v)
te wesen, maer de veranderinge periculoos was. Dat men sonder onderscheit behoorden te
deilen, ende de diaconen niet alleen aen de membra ecclesiae, maer aen allen anderen de
collecten mosten deilen. Dat het mede periculeus ware, een camer op te rechten daer papisten
in souden sitten, die uuyt alle bedieningen veeleer gesloten mosten blijven.
Het project worden van Nellestein medegenomen om te doorsien, cum in rebus tanti ponderis
nec cito nec temere procedendum sit.
[za 8-2-1623]
8. Na den middach aengetekent om te houwelicken wel 14 ofte 15 paer, waeronder de
princepaelste Willem Mijs, weduwnaer .... van Velthuysen, met Heyltgen Utenwael,
jongedochter, nichte van Buth, borgemeester, daer sij bij is wonende.
Robbrecht Gallus Slompf van Nurenberg, jongesel, soldat onder capiteyn Scheffer, met joffrou
Maria Logier, jongedochter van Aernhem.
… met Gertruid Knobben van Esens.
Ende in fine Henrick Jorisz Stamhorst, senex ultra LX annorum, omnino canus, weduwnaer, met
een meysken van 18 jaeren, (Beliken Peterdr. van de Grave),27 sijn dienstmaecht, daer hij nu al 6
weecken, ut confitebatur, bij geslapen hadden. Ende als hij daerover gestraft werden, dat hij in
sulcken ouderdom so ontuchtelijcken sijn huwelick begon, seyde,
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p. 63 (Obs. fol. 66r)
een goet werck meenen te doen, dat hij het meysken ter eeren nam. Daer viel eenige strubbeling
om de absentie des vaders, die sijn huisvrou verclaerde, daer wel mede tevreeden te sijn. Erat
autem thoro non legittimo nata, et perinde poterat dubitari, an in potestate esset patris, sed
consensum indistincte in nuptiis requiri pronuntiatum est.
Compareerden aldaer mede den liutenant van Carduel, Engelsman, met een jongesel soldaet,
versoeckende dat nadien hij alhier 3 geboden gehat hadde, ende te Huesden 2, als den predicant
van daer verclaerde, vermoedende bij de derde geen swaricheyt te sullen vallen, dat hij als
morgen mochte trouwen. Presenterende denselven liutenant, hem borge te stellen dat geen
verhinderinge voorcomen soude. Waerop hem geantwoort worden, sulcx te striden tegens de
wetten. Doch also hij groote instantie dede, worden geseyt datmen sulcx aen de vergaderinge van
den kerckenraet die alsdoen te vier uren soude wesen, souden te kennen geven. Doch alsoo die
sulcx geheel afstemden, worden den voorseyde Engelsman luytenant geheel in colere, seggende
het een cleyne achtinge van hem te wesen, daertoe verhalende veel van sijn dienste ende
vromicheden voor het lant gedaen. Seer impertinent, dewijle de kercke hem nochte
p. 64 (Obs. fol. 66v)
den jongman geen ongelijck en deden, maer volchden haere ordonnantiën.
Ende also doen Johannes Vlamingius, scriba pro tempore, niet wel en was, daerover hij niet en
conde verschijnen, is de saecke waerover de bijeencompste versproocken was, uuytgestelt.
[zo 9-2-1623]
9. Loco Vlamingii concionatus est in Summo Bishovius.
[wo 12-2-1623]
12. Congregatio ordinis senatus ecclesiastici. Et tum actum de electione novi ministri, variaque
hincinde habita verba, cum Bishovius protulit scedulam, continentem statutum senatus urbani, ne
in nominatione novi ministri procederetur, nisi duo ex eorum collegio interessent, ad hoc
specialiter delegati. Quod cum pugnaret cum libertate et statutis ecclesiae omnino cavendum
esse, visum fuit, et ut id melius fieri posset, pluresque ex senatu nostro absentes essent, statutum
fuit 2 post die nempe 12., senatus extra ordinem convocaretur, et tum plenius ea de re ageretur.
[vr 14-2-1623]
14. Conventus fuit senatus ecclesiastici, a quo tamen aberant consul Lignius, Tecmannus et
rector Aemylius.
Hier worden weder gehandelt van de beroepinge eens predicants, ende dat met correspondentie
van de overicheyt. Waerinne twee swaricheden geproponeert worden die daer mochten
bejegenen, alse de voorverhaelde resolutie van de vroetp. 65 (Obs. fol. 67r)
schap ende het opdringen van eenen, bij deselve voorgehouden te verkiesen. Op het eerste
worden geseyt, hetselve te strijden tegens de kerckelicke ordonnantie ende gemeene practijcque
van de christelicke kercke, dat deselve de vrije electie competeert. Maer d’wijle de vroetschap
voorseyde oorsaecke tot haere resolutie genomen hadden uuyt het 4. articule van de kerckelicke
ordre, daer geseyt wert dat die verkiesinge geschieden sal met goede correspondentie van de
christelicke overicheyt, worden de correspondentie geseyt te bestaen in driën.
Alse in’t versoecken consent, omme met voorweten van deselve overicheyt daertoe te
procederen;
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ten 2. de nominatie geschiet sijnde, die de overicheyt voor te stellen, ende daerover derselve
oordeel te verwachten;
ten derde in de approbatie van die.
Worden oock de authentique kerckelicke ordre voorgebracht, bij den secretaris onderteeckent,
mette interpretatie, bij de heeren Staten op de voorseyde swaricheden gedaen.
Op het tweeden worden geseyt, onbehoorlicken te wesen dat men ymant de kercke soude pogen
op te dringen, maer soo enighe bij de overicheyt voorgedragen werden, dat men in de electie daer
mede op behoorden te letten. Doch omme te preveniëren, sooveel mogelicken is, alle
inconveniënten, is goetgevonden, dat Langius ende Bishovius met Nellestein souden den
borgemeester Buth
p. 66 (Obs. fol. 67v)
aenspreken, ende denselven verthonen de interpretatie, bij de heeren Staten alrede op dat punt
gedaen, daerop bij de vroetschap niet en was gelet, omme die daervan kennisse hebbende, de
vroetschappe voort mochte onderrechten.
Sijn oeck gecommitteert omme te versoecken, in de vroetschap met goede correspondentie het
procederen van de electie. Ende daerbij over te leveren een request, waerbij de heeren van het
vroetschap versocht werden, omme in’t maecken van de nieuwe ordonnantie deser stadt, ofte
corrigeren van de oude, te willen letten op de ongeregeltheden van de menichfuldige
oncuyscheden ende hoererie, die dagelicx impune geschieden. Mitsgaders dat d’ordonnantie op
het houwen van de weduwen mochte met eenige penen bevestigt worden, ende de eerbaerheyt
daerinne gerequireert, onderhouden. Oeck op het sweren, vloecken ende godtlasteren, wesende
sonden waerover Godt landen strafte, jae uuytroden.
Den preses ds. Langius et scriba Vlamingius met een ouderling, A.v.B. Worden alsdoen daer
gelesen een supplicatie van een jongman, Michael Corvinus, Cremnicensis Hungarus, genaemt,
die tot Heydelberch studerende in de theologie, aldaer beroeft van sijne boecken ende
p. 67 (Obs. fol. 68r)
behoeften. Ende tot Leyden gecomen sijnde, versochte eenich onderhout om sijne studiën te
mogen persequeren, d’wijle sijne ouder door de oorlogen in Hungariën seer verarmt waren, ende
hem sine middelen, alse de pedagogie van eenige jongers, nu benomen waren. Bracht daerbij ooc
een attestatie ofte testimonium D. Heynsii, secretarii academici Lugdunensis. Worden den selven
voor antwoort gegeven, dat men hem een reyspenninc soude geven, ende soo hij eenich
specimen suorum studiorum te gelegender tijt toonden, dat men hem alsdan soude sien eenich
subsidie toe te leggen.
[zo 16-2-1623]
XVI. Alsoo enige moortbranders uuyt de arminiaense factie, die voorgenomen hadden, Z.E.
den prince van Oraingiën ende andere van de overste regieringe om hals te brengen, ende in
verscheyden plaetsen brant te stichten, ende also hare scadelicke factie tegens den staet ende
welvaren van dit lant in de regieringe te dringen, met den uuytersten onderganck van dese
provinciën, ontdect waren, sijn sommige, sulcke extreme barbarie detesterende, ultro
gemoveert geworden, in onse kercke te comen, waeronder desen dach in den Dom geweest
sijn Sypestein ende Pauw, beyde canonicken. Verhopen, dat andere, wiens consciëntie niet
geheel en is gebrantmerct, ende in wiens herte noch eenige lief-
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p. 68 (Obs. fol. 68v)
de haers vaders lant overich is, deselve sullen volgen. Opdat wij, alsoo vereenicht, Godt
almachtig mogen dancken, ende ons met meerder ijver tot welstant van den landen ende
bescherminge derselver mogen door Godts gratie imployeren.28
[ma 17-2-1623]
17. Sijn wij gecompareert voor de vroetschap, teneynde, als folio superiore verhaelt, omme met
correspondentie van de overicheyt te procederen totte nominatie van een nieuwen predicant,
ende te presenteren de requeste, dienende van seeckere abuysen te corrigeren. Ende worden voor
antwoort gegeven, op de saecken te sullen letten, ende metten eersten daerop te antwoorden.
Doch weynich vertrocken sijnde, is ons gevolcht een statdienaer, dat wij noch eens wilden
binnen staen. Ende daer comende is ons aengeseit, na seven daghen weder te verschijnen, dat
daerentusschen de saecke soude in deliberatie gehouden worden. Daer werd veel geseyt van te
letten op de inlantsche predicanten, dat die mogen anderen voorgestelt worden, teneynde de
alumni van de provintie mochten gevordert worden, quod caeteris paribus, equitate sustentatur.
Quidam Claudius l’Arteliere, canonicus olim Metensis, ad nos transfugus, et sumptubus privatis
seniorum ac
p. 69 (Obs. fol. 69r)
aliorum e senatu ecclesiastico, ad studia in Academia Leidensi adiutus, nunc promotus ad munus
ecclesiasticum, gratias benefactoribus suis pro liberalitate egit.
[ma 24-2-1623]
24. Sijn wij weder binnen ontboden bij de vroetschap, ende hebben uuyt den mont van den
eersten borgemeester consent vercregen, omme te procederen totte electie van eenen dienaer van
Godts woort, in plaetse van Ribbio, mit recommandatie, als daertoe te arbeyden, ut ecclesia
promoveretur, nec detrimentum caperet, tum ut rationem alumnorum haberemus.
[wo 26-2-1623]
26. Voorgelesen het concept van de instructie ende ordonnantie, waernae haer de jongedochters
in haer collegie catechume[norum] souden dragen ende reguleren.
Ende is mijn ter hant gestelt de instructie, bij de boeckhouder geconcipieert, omme te redresseren
den staet der armen, opdat ic die in een beter ordre soude redigeren.
Martius
[za 1-3-1623]
1. Vergadert omme te deputeren ex ordine seniorum ad congregationem classicalem, quae 4.
huius conventura esset, et Verwoertius absens nominatus est.
[zo 2-3-1623]
2. Quoniam ad electionem novi concionatoris propediem conventuri essemus, res apud populum
in concione proposita, ut precibus et ieiuniis vota iuvarent quo divinitus in optup. 70 (Obs. fol. 69v)
mum caderent.
[di 4-3-1623]
4. Congregatio senatus ecclesiastici facta. Voorgelesen het concept, bij mij uuyt het voorwerp
van de diaconen ingestelt, dienende tot redressement van der armen saecken. Ende alhoewel
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het niet en mishaechden, maeckten evenwel den borgemeester Van der Lingen ende ds.
Langius swaricheit in de veranderinge, d’wijle de middelen van den armen nu merckelicken,
immers voor dit jaer, vermeerdert waren, ende men, in’t collegie van de almosiniers op te
rechten, in der manieren voorgestelt worden, eenige papisten souden in moeten brengen.
Worden mede geseit dat de ordre, bij de magistraet gemaect voor desen, op het innemen van
de gasthuysbroeders ende kiesen van de huysmeesters, veeltijts werden geïnfringeert.
Daer vielen oock eenige recommandatiën tot oprechtinge van een Fransche schole.
Men hielt mede conferentie van eenige, die men meenden te sullen dienen om nae te vernemen,
teneynde die voorgestelt mochten werden totte electie van enen nieuwen predicant.
Daer worden doen voorgelesen eenen Latijnschen brief van Philippo …, inspectore ecclesiae
Alzheimensis, gescreven aen onse kercken, om eep. 71 (Obs. fol. 70r)
nich onderhout voor de desolate ende gehelicke verdorvene kercken van sijn inspectie, tot dien
einde veel droevige maren van den staet ende vervolginge derselver verhalende.
[wo 12-3-1623]
12. Vergadert ende eenige voorwerpen gedaen van verkiesingen. Ende daerover verscheiden
collatiën s[ine] resolutie.
Compareerden ofte verthoonden daer seeckere attestatiën van domino Gomaro ende Festo, in
faveur van Johanne Zilio gescreven voor sommige jaeren, ut theologiae studioso. Versochte dese
eenich subsidie, willende hem begeven totten oorloge. Doch alsoo mi voorstont, dat hij voor een
wijl gepresenteert was aen de Oostindische Compaignie, die denselven voor een tijt hadden
gealimenteert, van meningen hem naer Indiën te senden om het predikerampt te bedienen, viel
mij in, dat hij hem niet wel gedragen hadde, daervan eenich geruchte tot mijnen oren gecomen
was. So hebbe ic sulcx verclaert, waertegens hij weynich wiste te seggen, ende worden daerover
afgeslagen. Dese (dubito an idem fuerit an alius)29 hadde daechs tevoren, van den rector
bootschappende, ende hem uuytgevende voor een predicarssoon, uuyte Pals verdreven, van mijn
huysfrou een teerpenninc versocht. Ende so si daertoe onwillich was, seggende
p. 72 (Obs. fol. 70v)
hem niet te kennen, dat hij daerom sich soude addresseren aen diegeenen, die hij naerder van sijn
gelegentheit mochte doen blijcken, als den kerckenraet ofte de diaconen, begost hij seer te
vloecken. Ende haer veel quaets toewenschende, is uuyt den huyse gelopen. Dat men dusdanige
op goeden hoope dickwils opvoet, causeert dicwils veel quaets in de kercke, ende behoort men
beeter verkiesinge te doen van de jongers, die men tot so godlicken vocatie beroept, waerdoor
men de periculose uuytcompsten veele tijts verneempt. Gelijck het onlancx is gebleken aen de
moordadische arminiaense predicanten ofte veeleer assasineurs, soodat met recht wel mach
gesustineert worden, quod eruditio viri improbi sit gladius in manu furiosi.
Den bischop op sepulture voor camere daer den kerckenraet vergadert, ommegekeert, is
weder terecht gevonden; id quorundam diaconorum dicebatur factum.
Eodem tempore intelleximus, 800 florenos diaconis numeratos, vel eius loco literas redditus ad
usus pauperum. Want also Baltazar Vos van enen, aen den viants sijde sijnde, gecoft hadde een
vicarie voor 1400 gulden, waervan ses soude strecken tot betalinge van schult, ende
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p. 73 (Obs. fol. 71r)
hij de resteerende acht souden ontfangen, hebben de heeren Staten d’voorseyde penningen
gearresteert ende geconfisqueert, tot den armen behoef die streckende.
[wo 19-3-1623]
19. Dedi florenum pro canonici Metensis sumptubus, ex pacto singulis trimestribus ac collegio
ecclesiastico numerandum. Lectae tum in senatu literae Noviomago, scriptae ad Langium, quibus
narrabatur de tribus ex arminianorum factione, ad ecclesiae sinum se recipientibus, cum plena
satisfactione confessionem erroris ad populum facientibus. Hi tam canones synodi Dordracensis
ut sanctis scripturis conformes, quam cathegismum et confessionem Belgicam profitebantur, et
manus subscriptione probaverant, promiserantque se proxime non tantum communicaturos, sed
et alios quoscunque pro viribus ad ecclesiae communionem perductores. De admissione vero ad
munus ecclesiasticum dilatum est ad proximi synodus iuditium. Erant hi, ut ex actis, quas consul
Lingenus exhibebat, intellegi poterat, Livius, Coitscius, ....
Disceptabatur tum etiam an diaconi admitti ad praeparatoria ad electionem deberent; an tum
demum, cum electio fieret eos adhibere sufficeret, et hoc sufficere maioribus votis obtinuit, et
actus praep. 74 (Obs. fol. 71v)
paratorius in sequentem diem dilatus, ut tum plenior senatus indiceretur.
[do 20-3-1623]
20. Propositi quidam, qui recommandabantur ad ministerium, sed difficultates variae
opponebantur.
De Florentio Johannis spes videbatur recisa, ut et de alio Monickendamensi desperabatur.
Rosaeus, ante hac in candidatis nostris, adeo a suis Hagensibus firmatus erat, ut eidem 1700
florenos annuos numerarent, ne ad alios respiceret. Tandem tamen de duobus convenit ut
audirentur, Johannes scilicet Hattemius, Berneveltius concionator, de quo plura testimonia
pietatis, mansuetudinis, eruditionis antea audivimus a d. Lang, adstipulante etiam Dungano. Sed
verebatur, quod Gelrensium alumnus esset, frustra ante hoc sub Arnhemensibus expetitus, ne
impedementa nos frustrarent. Et Conradus ... Embricensis. Hinc committebantur ad auditionem
Hattemii, sequente dominica, Tecmannus, Bemmelius et ego.
De libello supplici Isaaci pro reditu tum forte mentio incidebat, et quod Maria, Jacobi Harmanni
uxor, faemina audaci lingua, uxorem Isaaci excepisset, narrabatur. Seggende, dat men haer dus
lange de mont hadde opgehouden, niet omdat se haren mantel na den wynt souden
p. 75 (Obs. fol. 72r)
hangen, maer dat se stantvastich behoorden te blijven, etc.
Ita ut prope esset quin omnis actio revocaretur. Et sane ut ego iudico parum utilitatis ab
eiusmodi hominibus nobis exspectandum, cum nempe semel libertinitatem, id est fenestram
ad atheismum aperuerint, quovis vento ab alio ad aliud facillime circumagi poterint, sub
specioso moderationis titulo.
Nellesteyn proponebat Coitscium, sed ille nondum admissus ad ministerium, iuditium de se
synodi proxime exspectare iussus erat, qua nihilominus ob priora nobis suspectus esse
debebit. De Swanenburgio mihi etiam referebat iuvenem esse ei bonae spei et civem (ac
perinde eius etiam rationem haberi debere).30 Verum haud credo illum ex animi tum sententia
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locutum, cum is iuvenis quidem bonus et mediocri eloquentia praeditus sit, sed vix annorum
viginti quatuor. Experientiae nullius ex schola tantum et domo paterna prodiens, nec eum in
tam famosa urbe, in qua protinus varia experiretur iuditia, eaque diversa tyrocinium deponere
debere existimo, nec illud e re ipsius futurum arbitror.
[za 22-3-1623]
22. Curro conducto ego cum Tecmanno et Bemmelio Amersfordiam profectus sum, ibique in
sagitariorum aedibus, den Doelen vocant, hospitio excepti fuimus.
p. 76 (Obs. fol. 72v)
[zo 23-3-1623]
Et sequentis diei crepusculo surgentes e lecto, Berneveltium versus iter nostrum promovimus,
ubi templum ingressi non sine admiratione frequentem admodum populum vidimus, et
concionantem Hattemium audivimus, hominem compacto corpore, media aetate, vultu
modesto et gravi, commodis gestubus. Vox ei erat firma et sonora, prompta etiam eloquentia.
Proponebat narrationem evangelicam ex Johannis capitulo 6, quam ordinate et commode pro
auditorum captu explicabat, dividens eam in tres partes. Ex quibus singulis post
explanationem, pro temporis ratione doctrinas (dilucidam)31 educebat et tandem sub brevi
recapitulatione finiebat. Ita ut, si simul vitae testimonia quae de ipso habemus (quod minime
dubitamus), respondeant veritati, non alium nos in locum piae memoriae Ribbii, meo quidem
iudicio aptiorem optare debere non invitus credam. Sed vereor32 ne votis nostris obstent ii qui
prohibere possunt. Tum per Amersfordiam sub finem diei domum reversi sumus 23 martii,
cum confrater noster Bemmelius sumptus itineris exposuisset 15 fere flor.
[ma 24-3-1623]
24. Den kerkenraet vergadert op de relatie van ons wedervaren, ende nadien dieselve daervan
openinge tot goet contentement was gedaen, hebben wijders van eenige andere dienaeren des
p. 77 (Obs. fol. 73r)
heiligen woorts gediscoureert. Sulcx dat te rade werde gevonden, dat men daerbij soude
voegen eenen Adolphum Sopingium, tot Utrecht geboren. Sijn vader daer predicant wesende,
die jegenwoirdich is staende tot Aernhem. Item Andreas Swavius tot Alcmaer.
Daer vielen oock woorden van Puppio, te Brueckelen staende, die soo van gaven als van leven
niet en was te verwerpen. Dan, overmits hij totten lesten toe was gebleven bij de
remonstranten, ende in het synodo tot Utrecht, eerst gehouden na de veranderinge, gebracht
was totte eenicheyt van onse kercke, werden daerinne swaricheyt gemaect. Ende ondienlick
geacht, dat men hem soude beroepen, d’wijle verscheyde sich daertegens souden hebben te
stellen, ende dat de gerusticheit daerdoor mochte werden ontrust.
Daer werden mede gemaect mentie van Goswino van Buytendijck, een borgers soon, staende
jegenwoirdich tot Dordrecht. Worden insgelijcs gepresen onder de Stichtsche Brouwerus,
staende tot Bunschoten, ende Pistorius, nu onlancx van Jaersvelt tot Abcoude gebracht, beyde
met goede gaven ende geleertheyt versien. Maer daervan de eerste beroepen was tot
Purmerende, ende de leste een vreemdeling, in den Pals geboren in een seecker dorp, door
verscheyden avonturen in Italiën ende andere plaetsen alhier gecomen, ende daerover noch
niet terecht bekent.
Men seyde oock van enen, te
31
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p. 78 (Obs. fol. 73v)
Vlissingen in Walcheren staende. Maer also gevonden was, denselven te wesen in errore
chiliastarum, ende daerover a munere concionatorio suspensus, was de hoop daervan
ontvallen.
[wo 26-3-1623]
Den 26. Indicto prius pleno senatu, etiam diaconorum propositi et nominati ad discussionem
pro electione.
Johannes Hattemius, pastor Berneveltii,
(Godefridus) Udemannus, pastor ecclesie Zierczeensis, sine spe,
Florentius Johannis, pastor Snecanus,
Andreas Suavius, pastor Alcmarianus,
Adolfus Sopingius, pastor Aernhemiensis,
Gosuinus Buytendijckius, pastor Dordracenus,
Laurentius Modaeus, pastor Durostadius,
Gerardus Puppius, ecclesiastes Breuckelensis,
Conradus Markinius, Embricensis pastor,
Lambertus Rijcxius.
Otto Swanenburgius, iuvenis theologus, fratre pauperum questore eum primo proponente.
[za 29-3-1623]
29. Petrus Poppius cum Susanna Wijngarde, Daniel filia, vestale, nuptiales proclamationes
fieri fecerunt, (vidi declarationem consensus parentum, Everardi Poppii et Franciscae
Wassenhovie, Haerl. facti)33
ut et Henricus a Sypestenii cum Maria Dasdonckia Goud[ensi], vidua.
[zo 30-3-1623]
30. Clam nobis Cornelius Bor, Daniel Hawaert, Doeyenburgius et Johannes Petrus Loemellius
Berneveltiam profecti sunt, ut audirent similiter Hattemium nostra relatione non contenti.
p. 79 (Obs. fol. 74r)
Aprilis
[di 1-4-1623]
1. Incepimus visitationem et in vico Vinsemio uxorem Pratii allocuti ad communionem
perduximus, ut et Timamum Vedium. Ad Fossam Novam uxorem Mindeni advocati, quae
aliquando templum visitaret. Haec dicebat a Taurino se edoctam christianam relligionem,
eidem adherere nec tamen abnuere communionem, quam alio tempore commodius esset
frequentatura. Multum simul querebatur de coniugis vita et incontinentia, maxime erga potum
etiam cum sanitatis damno.
Inde … Heemskerkium in vicinia adeuntes, illum ad communicandum paratum invenimus, se
iam a 30 annis ecclesiam frequentasse dicens, nec eius usu propter exortas controversias
carere velle, licet uxor ab eo alienior esset. Addebat an necesse esset, de novo professionem
facere vel iam facta sufficeret. Et sufficere diximus, cum nihil novi nunc in ecclesia doceretur.
Tandem rogabat, cum a Stephano H. requireretur, ut infantem quam coniunx eius pridie
pepererat, ex baptismate susciperet, ubi in privatis aedibus, in quibus apud eundem Carolus
Ryquardus latitabat, eo donaretur, quid consuleremus. Ad quae respondit Vlamingius,
hominis admiratus stuporem, id sibi minime tutum videri, quod ipse Ryquartius eo munere
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destitutus esset, nec sacra tam profanus posset administrare, et eiusmodi actus clamdestini ad
turbandam ecclesiam tantummodo spectarent. Licere nempe ipsis,
p. 80 (Obs. fol. 74v)
quod negare non possent, in publico templo illud peragere, exemplo aliorum qui eiusdem cum
illis essent sententiae.
1. Post prandium, cum domum referrem apud Donselarium libellum, quem ipse mihi pridem
dederat ut perlegerem, ipseque quid de eo sentirem interrogaret, minime placere respondi,
esse nempe famosum libellum ad seditionem commovendam aptissimum, meque mirari Grotii
in eo acerbitatem, quem modestiorem credideram. Sed satis ex eo me discere potuisse,
ingenuam ipsius indolem a praeceptoribus duobus, postquam ad rempublicam se recepisset,
corruptam et pertinaci quadam superbia imbutam. Neque nempe satis ei esse, suam causam
agere, nisi et omnium laudaret et, quantum in ipso esset, totam nostram rempublicam
labefactaret, nec a sacris nec a profanis abstinens, nec principis authoritati parcens. Ad quae
ille: aureum esse libellum et oraculorum quasi compendium, in eo veritatem nude ob oculos
positam spectari posse, inique in illum, in omnes praeter morem actum; pluraque addidit in
conciniatores calumniosa pro exulibus et abdicatis.
Unde, quando verba crescerent, abeundum putavi, cum satis ille
p. 81 (Obs. fol. 75r )
quid monstri aleret patefecisset. Ita ut spem, quam dederat Drillenburgius de eo ad ecclesiam
reducendo, penitus abiecerim. Ad libertinitatem nempe in relligione pronum intellexeram et
ad mutationem publicae rei, quo ambitionem suam fovere in novitate posset, inclinare. Cui rei
eiusmodi libelli, quos aliquoties in hac provintia recusos et apud plerosque factionis haberi
dicebat, faciebant.
[wo 2-4-1623]
2. Senatus habitus plenus, Medenblyckio tantum ob morbum absente, interfuere etiam
plerique diaconi, et tum, censura morum ut solet exercita, de reconsiliatione inter Bushovium
et Theodoricum Suanenburgium actum, cum quaedam animorum prius alienatio orta fuisset,
quae protinus sequuta est.
Consul Lignius item querebatur se a diaconis contemni, quum ad petitionem consulum
renuerent 3 infantes recipere ac nutrire, non obstante quod 1400 eam in rem obtulissent.
Dicebant autem diaconi, se satis gravatos praeter ordinariam eamque gravem admodum
distributionem 72 puerorum educatione, eosque infantes dicebant ad Orphanotropium proprie
spectare, sed consul replicabat, illud fieri non posse, ut ab administratoribus eius loci
reciperentur, quod illi 180 puerorum educandorum onere plus satis onerati essent. Propterea
admonebat,
p. 82 (Obs. fol. 75v)
ne nimis reluctarentur consulum petitionibus, qui iure debito imperare illud possent; maxime
cum quod defuturum esset, a magistratu suppleri deberet.
Proponebantur item considerationes de Johanne Florentio et coniuge, separatis thoro.
Egidii Johannis et coniugis maleferiatorum hominum paris.
De sorore item Esclebeke et coniuge, separatis.
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De quodam item impotente aliunde cum coniuge et sex34 liberis, contra leges in urbem
delapso, ut iuberetur legibus parere, ne nimis gravarentur eleemosinarii educatione tot
pauperum, cum mulier adultera pessimae vitae passim se prostituere diceretur.
Mentio etiam iniiciebatur de numero diaconorum augendo, ut invicem aliquatenus molestia
levarent.
[do 3-4-1623]
3. 6 faeminae et puellae cum uno iuvene fidei suae professionem fecere.
Cum in plataea Nova visitationem Flamingius et ego prosequeremur, praetereuntem
Adrianum Borrium, olim Lugdunensem ecclesiastem et nunc propter obstinationem aliaque
cum suis remonstrantibus in rempublicam et ecclesiam machinamenta exulem, vidimus, et
assequuti multa cum illo contulimus, nosque mirari illius temeritatem diximus, quod auderet
ita publice incedere, cum iamdiu Ordinum nostrorum sententia se proscriptum sciret, et non
ita dudum
p. 83 (Obs. fol. 76r)
renovato superiorum edicto constituto indicibus praemio, diligentius cum suis complicibus
investigaretur.
Dicebat se Amsterodamo iamiam venire, ubi paullo ante a Flamingio visus erat, cumque de
nefanda multorum suorum conspiratione ageremus, et quorundam ab eiusmodi sceleribus
abhorrentium reconsiliatione, aiebat se nunquam talia approbasse aut eorum consiliis
interfuisse, imo quod taederet diuturnae oberrationis. Addebat et se vidisse Rodolphi Zilii
libellum supplicem ad Ordines, quo ille reditum in patriam flagitaret. Quaedam etiam
intermiscebantur de relligione et controversiis.
Tandem, cum advesperasceret, discessimus, eo precante ne illum proderemus. Nos contra
admonebamus, ut rebus suis in tempore prospiceret nec turbare patriam diutius pergeret, ne
poenas quandoque promeritas lueret. Eum iam in nostra manu esse, et si vellemus protinus
carceri manciparetur, nos tamen id minime conari, sed malle, ut se respiceret atque etiam
suos, coniugem nempe et liberos, in hac civitate morantes, crimen inobedientiae et pervicaciae
contra magistratum a se removeret. Atque ita hominem dimisimus, vestibus non ita lautis sed
coloratis nec decentibus indutum.
Fama est,
p. 84 (Obs. fol. 76v )
nec ea insanis, 30.000 florenos arminianam societatem quotannis ex hac provincia traxisse,
contribuentibus illis, qui quotidie de magnitudine tributorum queruntur; unde satis superque
patet, quo sint in patriam animo, qui hanc factionem sequuntur.
[vr 4-4-1623]
4. In visitatione prosequenda varias animo commotiones et querelas audivimus. In Servatiano
monasterio domicella de Hardenbroec querebatur de filia Bertololomei Eckii, quam fratris
coniux quodammodo adoptaverat et heredem scripserat, exheredatis vae preteritis sanguine
proximis. Quae nihilominus contenta a puella illa minus observaretur prout deceret, lecto iam
affixa.
Alia puella querebatur se male habitam a fratre suo, in platea Anneana habitante,
ludimagistro, cui, ut dicebat, non sufficiebat sororis cistam, illa absente, per fabrum ferrarium
aperire, nisi et factum illud convitiis et calumniis tueri conaretur.
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Anneken van Enschede, met de luyden van het Tuchthuys eenighe woorden gehadt hebbende,
om het schoonmaecken van de goot ende seeckere aqueduct, claachden daerover. Illi vero
eandem culpam dissidii reiiciebant.
Henrick Gerbranti met Willem Reyersz in’t Tuchthuys
p. 85 (Obs. fol. 77r)
oock misverstant gehadt, geresen uuyt quade suspitiën.
Harman Warnarts huysfrou, weduwe van mr. Helmich, coster ende schoolmeester in sijn
leven van st. Geertruyt, plura proferebat contra uxorem Arnoldi Teckmanni et eius matrem,
cum cuius nepte filius esset matrimonio coniunctus, dicebatque bonum illum quidem virum
sed a coniuge seduci, multumque de eius matre querebatur.
Hobokius item multum de matris suae moribus querebatur, quae plures quotidie deciperet
seque aere alieno gravaret, non sine liberorum suorum iniuria. Qui tamen contra illam nullum
reperirent remedium, ea ad supremum gradum improbitatis delapsa.
Alia mulier etiam profusis lachrimis admodum aegre ferre videbatur calumniam, ut aiebat, ab
uxore Wedemii sibi et filiae illatam adeoque se illa gravari dicebat, ut nullo modo se ad
synaxim praeparare posset.
[za 5-4-1623]
5., hora V pomeridiana. Sessio facta ad annotandum nomina eorum qui matrimonio iungendi
essent, quorum numerus fuit 9 parium, inter quos … Gregorii Voscuylii, lanionis filii, et …
Johannis filiae de Renen, venditoris publici.
In visitatione invenimus Cosium, qui magnas ecclesiae dederat molestias, foro cessisse, et se
Viennam recepisse.
p. 86 (Obs. fol. 77v)
Alius, aetate provectior, nomine …, cui ducta vidua … ab ea, quam male tractaverat,
divorterat, nec erat reconsiliationis spes ulla.
Wilhelmus Cosinius querebatur, se a fratre Jacobo iniurias et minas sustinere, quod utriusque
soror maximam partem hereditatis suae, praeterito eo, in Wilhelmum ac sororem testamento
transscripsisset, quod et iure poterat, ei certa ratione fecisse ipsam constare voluerat. Dicebat
nihilominus, se iam longo usu affectus suos cohibere edoctum, fratris semper occursum
vitare, ac perinde haud male erga eundem affectum, sed eius iracundiam absentia sua
moderare malle. Quare et ipsi mensam dominicam concessimus, adiuncta cautela ut seipsum
probaret, nos nempe falli facillime posse, Deum vero, qui renes scrutatur atque intima cordis,
minime.
[za 12-4-1623]
12. Annotationes sponsalitiae, post concionem probatoriam finitam, factae ac in iis:
Wilhelmi Lammingae, Bolswerdiensis iuvenis, cum Johanna filia Harmanni Ribbii, de
Oudencastel.
Johannis de Sevender, iuvenis Ultraiectensis, Parisiis habitantis, cum Juditha Stellia, puella
Ultraiectensis.
Alius senex, cuius uxor vix ante 6 septimanas
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p. 87 (Obs. fol. 78r)
obierat, cum vidua quae tempus viduitatis indictae neglexerat, remissus fuit.
Quaedam etiam mulier in Clarenburgo habitans (Marichgen Tonisdr.)35 quod fama de ea
minus secunda spargeretur, ne ad mensam dominicam temere accederet nisi se probasset,
etiam ecclesiae nuncium accepit.
[zo 13-4-1623]
XIII. In senatu gedelibereert, ofte men soude deputeren in ’t horen van Swavio een diaken met
een ouderling, also die diaconen eenighe diffidentie begonden te nemen, dat men haar niet
genoechsaem en kenden, omme deselve wech te nemen. Doch is goetgevonden, dat men die
niet al te verre en soude inlaten, dewile die sochten altijt vorder te dringen, ende het noch te
vroech was, haerluden tot de electie te convoceren. Is oock presidi Tecmanno gelast, sich te
begeven den navolgenden dach in de vergaderinge van de diaconen, ende haarluden haar
ongelijck met moderatie voor te houden. Deselve persuaderende, dat men in de electie haar
geensins wilde vercorten, dat het buyten ordre was gedaan, dat vier van de haren waren tot
Bernevelt gereist. Dat sulcx dienden om de saecke voor den tijt ruchtbaar te maecken, die sij
wel souden hebben connen horen als het
p. 88 (Obs. fol. 78v )
tijt soude geweest hebben. Hebben daar des anderen daachs op verclaart, geen nadencken
gehadt te hebben, dan door de gehoorde recommendatie, proprio motu, sonder deputatie
derwarts gereyst te sijn, etc.
[zo 20-4-1623]
20. Vercondicht de rekeninge van den boeckhouder tegens den 24. deser.
Onder de geboden mr. Henrick Sael Utenenge, doctor in de medecinen, wonende tot
Amsterdam, met Anna van Dael van Antwerpen, wonende alhier bij st. Jacob. (Vidimus
custing de Loen).36
[wo 23-4-1623]
23. Also de deputati classis doende waren, eenige remonstrantse predicanten, geweest in’t
Sticht, te reduceren tot obediëntie ende reconsiliatie, ende ds. Vlamingh buyten was,
compareerden maer 2. Ende oversulcx was infrequens bijeencompste, daerover men niet en
conde comen tot nominatie dergeenre die souden gesonden worden, omme te horen de gaven
van Suavio tot Alcmaer, is ’tselve uuytgestelt tot des anderen daechs te seven uren voor de
predicatie.
Woorden voorgestelt dat seecker soldaet, bij een vrou geseten hebbende, ende kynderen
daerbij vercregen, eenige jaeren, sonder trouwen, dat deselve door inductie sijns vaders,
wesende een godtvrucht man, nu swaricheyt maeckte, om also langer met haer te sitten. Ende
versochte sonder attestatie van sijn capiteyn, die meenden dat hij in wettelicken huwelicke
hadde geweest, te verthonen, alsnoch
p. 89 (Obs. fol. 79r)
de geboden te mogen geschieden, ende te trouwen nae het gebruyck der kercke. Waerin
weinich swaricheyt gemaect worden, d’wijle het niet en was de necessitate, het consent ende
de verclaringe van de capiteyn te verthonen, princepalicken als de ouders bekent ende
tegenwoirdich waren, ende in’t huwelick consenteerden.
35
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Quaedam etiam sed incerta de Marrichgen Tuenis ende … relata.
[do 24-4-1623]
24., hora septima matutina. Ad vota mittendorum gegaen, ende sijn gecommitteert maiori
numero ds. Langius, Buchelius ende Verwoert om te reysen nae Alcmaer, de gaven van
Suavio te horen.
Gebeden inter alia pro filiolo Dungani, suppresso nomine die van de calculo soude werden
gesneden.
Gedaan de rekeninge van den boeckhouder, ende daertoe ex nostro ordine gecommitteert den
rector Amelius.
Hoc die studio deputatorum 5 remonstrantes, olim predicantes, cum ecclesia reconsiliati sunt,
qui synodi canones se pure subsignaturos professi sunt. Assuerus Johannis, Wilhelmus
Rittersbachius, Johannes Arnoldi Borren, Antonius Hornhovius, Petrus Bosschius. Et cum his
paulo post se decla[ra]vit Wilhelmus Nieportius, qui magnam et propemodum certam spem
dedit, morae tandem pretium se satis luculentum allaturum.
p. 90 (Obs. fol. 79v )
[vr 25-4-1623]
25. Cum d. Langio profectus sum Amsterodamum per Wesopiam, oppidulum ad Vechtam
fluvium, coctione servisiae nobile, et circa vesperum Amsterodamum curru intravimus per
portam Antonianam.
[za 26-4-1623]
Sequenti mane, cum Woertius collega noster advenisset, navicula Yam traiecimus, ibidemque
in Waterlandia scapham vel cymbam conduximus 15 st. Quae nos Purmerendam vexit, aliquot
centenis ponticulis occurentibus et continuatis aedibus ad aggerem ad oppidulum usque, ab
Eggeris conditum et arce illustratum.
Nunc vero, Beemstera et Purmerenda lacubus siccatis, auctum. Hic curru 3 fl. et dimidio
conducto, Bemsteranum territorium oculis lustravimus, templum novum, aedes publicas et
privatas pro loco sumptuosas, ubi per aliquot secula pisces habitaverant, nunc vaccae et boves
magna copia pascebantur.
Hinc et alium lacum exsiccatum, minorem quidem sed ubertate glebae et graminis laetitia
potiorem, Woggermeer alii Heynsbroeckermeer dictum, vidimus. Et circa vesperum
Alcmariam ingressi in hospitio Capitis Nigri pernoctavimus.
[zo 27-4-1623]
Ac sequenti dominica die, ante horam septimam matutinam minus templum de Cloosterkerck
ingressi, concionantem audivimus Suavium (ex Zachariae cantico),37 sed invenimus fama ac
opinione minorem, eloquentia non satis clara aut penetrante, cum extremitates verborum
minus perciperentur et saepe quasi evanescerent.
p. 91 (Obs. fol. 80r)
Eius deinde collegam in primario audivimus, promptum et zelosum, sed qui eodem vitio et
magis ac Suavius laborabat. Id tamen adsuetis ut puto minus impedimenti dabat, licet nostris
esset auribus insolentius. Prima inde post prandium hora, Suavium predictum iterum in
Summo templo cathegesin explicantem audivimus, de virtute ac donis Sancti Spiritus, et tunc
placuit quam prius magis, in materia magis obvia et frequenti.
[ma 28-4-1623]
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28. Reversi sumus Amsterodamum et sequenti domum.
[wo 30-4-1623]
Ultima aprilis relatio in senatu facta de itineris nostri eventu, in quo de Suavio quae
audiveramus collegis aperuimus, et perinde omnium nostrorum animi ad Hattemium magis
proni.
Tum etiam praelecta formula reconsiliationis 5 remonstrantium olim supradictorum, quorum
unius iam populo Wicano, precedenti proposita fuit dominica die, reliquorum 4 hic sequenti
proponetur. Hic obiiciebatur, satisfactionis in illa nullam fieri mentionem, ut in formula
Noviomagensium. Sed responsum fuit, in his nostris non talem desiderari, quod tantum
difficultatem fecissent approbandi canones omnes concilii vel synodi Dordracensis, nec
quidquam egissent praeterea contra ecclesiam. Antequam tamen ad ministerium essent
recipiendi, propius eorum res examinandas fore.
p. 92 (Obs. fol. 80v)
De Hattemio etiam dicebat unus ex nostris, se audivisse sparsam a nonnullis famam, quasi
addictior fuisse remonstrantibus. Suspicionis autem huius causam alii dedisse arbitrabantur
illud, quod cum ab Aernhemensibus vocaretur privatim a quodam R. in deposito laudatus
fuisset, qui eum Mehnio praeferret, quod ex eo fieri potuit, quia hic durior, ille tractabilior
crederetur.
[do 1-5-1623]
1. maii. Afgecondicht het huwelick van joncker Johan van Utenhoven Antonii filius, met
joffrou Maria Magdalena van Eede.
Item van Gerrit Gerritsz Butendijck, in de Brigittenstege, met Tuentgen Cornelisdr. van
Oostrum, jongedochter van Culenborch, wonende achter ’t Wistraet.
[za 3-5-1623]
3. Opgeteyckent de geboden, me praesente, van Otto van Rosant, van Utrecht, met joffrou
Maria de Wilt, weduwe van Johan van Basserode.
[zo 4-5-1623]
4. Sijn na de predicatie in den Dom afgecondicht van den predickstoel, de reconsiliatie ende
de acte daartoe dienende, van de 4 voorseyde remonstrantse predicanten, aldus ludende:
“De christelicke gemeente wort bekent gemaect, dat ds. Petrus Boschius, ds. Assuerus
Johannis, ds. Anthonius Hornhovius, ds. Wilhelmus Riddersbach ende ds. Johannes Bornius,
geweese
p. 93 (Obs. fol. 81r)
remonstrantsgesinde predicanten tot Wijck bij Duersteden, Ter Eem ende Baern, tot
Werckhoven, tot Tul ende ’t Wael, tot Overlanghebroeck respectivelicken (vermits zij die
canones des synodi nationael tot Dordrecht, anno 1619 gearresteert, geweygert hadden te
onderteyckenen, van haere publique kerckendienst sijnde ontslagen, nu wederom38 na
gedaene verclaringe in’t gevoelen met de kercke eens geworden, ende) als litmaten der
gereformeerde kercke aengenomen zijn, op seeckere acte, bij haer respectivelicken met haer
eygen handen onderteyckent ende onderscreven, luydende d’acte van woort tot woort:
‘Petrus Bosschius, Anthonis Hornhovius, Assuerus Johannis, Wilhelmus Riddersbachius ende
Johannes Bornius hebben verclaert (in de vergaderinge der gedeputeerden des synodi den 24
38
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aprilis, dat sij, op de acte van onderhandelinge, tot Nimwegen den tienden martii 1623 gestelt,
ende de verclaringe in deselve gedaen, die bij de gedeputeerden des synodi alhier oeck
geapprobeert wert) ten vollen in ’t stuck van de leere der gereformeerde kercke gerust waren,
sonder eenich scrupuleus bedenkingen ofte swaricheyden
p. 94 (Obs. fol. 81v)
over ’t een ofte ’t ander poinct der leere te hebben.
Nemende in goede consciëntie aen, ’tgeen in de nationale synode, tot Dordrecht anno 1619
gehouden, aengenomen is, rejecterende de dolingen, bij deselve synode gerejecteert.
Belovende te sijnder tijt de Nederlantsche confessie ende Heydelberchsche categismen ende
de canones synodi nationalis oprechtelicken, sonder mentale reservatiën ofte private
duydingen, te sullen onderteyckenen. Ende hebben tot volle verseeckertheyt deese met hare
handen onderscreven, desen 24 aprilis 1623. Ende was onderteyckent: P. Bosch, Ant.
Hornhovius, Assuerus Joannis, Wilhelmus Riddersbach, J. Bornius.’
Hierbeneffens hebben de personen voornoemt heylichlick belooft, ’t gehoor des godlicken
woorts na desen naerstelicken te sullen frequenteren, ende bij de eerste voor alle occasie ’t
sacrament des avontmaels, tot een teycken van eenicheyt in’t gevoelen gebruicken. Ende
d’anderen sooveel in haer is, daertoe ende tot vereeninge met de ware gereformeerde kercke
induceren.
Wort diensvolgende de christelicke gemeente vermaent ende gebeden,
p. 95 (Obs. fol. 82r)
hierover Godt almachtich te looven ende te dancken, ende met deselve in alle liefde ende
broederlijcke vriendelickheyt, tot de meeste eere Godts ende stichtinghe der gemeente Jesu
Christi, aen te gaen ende te verkeeren.
Onder stont: Gecollationeert met sijn princepale, ende na voorgaende collatie is dese
bevonden daermede te accorderen. In kennisse van mij, desen 25en aprilis 1622, Petrus
Wassenburch, deputatorum synodi scriba.”
p. 96 (Obs. fol. 82v)
Cum infrequens fuisset senatus, quod 4 vel 5 ex senioribus essent occupati rebus
Ergasteriorum, senatus indictus iterum in die 6 maii.
[di 6-5-1623]
Ubi et tum congregati diaconi. Langius hic proponebat, se tentasse Johannis Haeftenii
voluntatem, et num aliquo vinculo alicui obligatus esse. Et id tandem ab eo intellexisse,
obligationem illam quidem non tantam esse, ut vocationem impedire posset. Se tamen minus
de dotibus suis suoque ingenio sentire, quam ut loco aliquo eminentiori idoneus aut par esse
posset. Cum propterea diaconis illud proponeretur an iterum ex utrisque committi placeret,
qui eundem audirent, illi minus videbantur eo propensi. Sed nescio quam diffidentiam
homines nasuti et mechanici ostendebant, et nescio quae diverticula querebant, minus fraterne
vel pro muneris reverentia se gerentes. Tandem tamen eo processum fuit, ut tres ad predictam
auditionem committerentur pluralitate votum, Dunganus nempe, Van Woertius et Beerius.
Tum quoque lecta fuit epistola Ordinum huius provinciae, quibus indice-
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p. 97 (Obs. fol. 83r)
bantur supplicationes ad gratiarum actiones agendas, pro detecta nupera arminianae factionis
conspiratione, contra principem et rempublicam inita.
[wo 7-5-1623]
7. maii. Acta hic addo, quod suo sunt loco pretermissa. Want daar voorgehouden worden, van
Samuele Bertholdo, predicant tot Monickendam, te horen. Is erat homo facundus in familiari
colloquio et ad res agendas aptus, sed et ibidem medicum agebat, quod quibusdam minus
placebat. Vlamingio vero elatior, et patris moribus, id est, qui solus quam cum aliis melior
esset, videbatur. De eius eloquentia aut in publicis concionibus facundia, nemo iudicare
poterat. Unus tantum dicebat se intellexisse quod minus valeret, nec pro cetero cultu ac
maiestate aliisque actionibus illum concionari. Tandem dilata res est in adventum Bushovii,
qui eo aliis de rebus legatus erat, ut eius de illo iuditium prius audiretur. Tum etiam
propositum, ut Harmannum Johannis, filium Johannis Harmanni, directoris Indici consilii
apud Amsterodamum, qui Loenae stabat, 2 seniores audirent. Quod cum ii negarent se
facturos, et illud in proximum conventum dilatum est.
p. 98 (Obs. fol. 83v)
[vr 9-5-1623]
9. maii. Iterum senatus ecclesiasticus indictus est ad litteras Henrici Rosaei et ecclesiae
Hagiensis, quendam Petrum Poel, Cranenburgensem, monachum nuper ordinis cisterciensis in
abbatia Campensi, apud Berckensem ad Renum, ecclesiae nostrae commendantes, ut aliquid
eidem largire vellemus, quo vitam suam sustentare et studia prosequi posset. Eum nempe
bonae indolis iuvenem esse 26 annorum, iamque sacerdotem factum, non sine scrupulo
conscientiae potuisse missas dicere, hinc occasionem nactum prius Coloniam et postea ad has
regiones evasisse. Iamque in animo ex amicorum consilio habere, vel Lugdunum vel
Franekeram se conferre, ut aliquando ecclesiae nostrae (cui addictum se quam maxime
affirmabat) 39 servire posset, modo ipsi manum praebere vellemus.
Huic viaticum dedimus 4 fl., et promisimus de subsidio interim cum consulibus nos acturos,
et ad Rosaeum scripturos, dum ille ad Amesium in Frisiam se conferret, et cum illo de ratione
studiorum suorum et vitae necessariis ageret.
p. 99 (Obs. fol. 84r)
[zo 18-5-1623]
XVIII. maii. De suggestu, inter alios coniugii candidatos, lecta sunt nomina magistri Arnoldi
van der Lingen j.c. et Catarina van der Well.
[do 22-5-1623]
XXII. Congregatio facta post meridiem, hora 4, sed cum omnes non adessent, in sequentem
diem dilatus senatus. Interim nihilominus relatio facta per Dunganum, de Hattemio, et aliud
de eodem quam nos iudicabant, et sic discessum.
[vr 23-5-1623]
23. Iterum hora quarta pomeridiana indictus senatus, in quo fere omnes adfuere, exceptis ex
nostris Nellensteinio et Medenblyckio. Ubi maioribus votis destinati Dunganus, Verwoertius
et Houwart, ut Monekedamum proficiscerentur, ibique die dominica proxima audirent
Samuelem Bertholdum, et 2. Pentecostes Alcmariae Suavium. In reditu vero inquirerent
39
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Amsterodami, an aliqua spes superesset de Johanne Florentio adipiscendo, vel cum fructu
evocando. Suanenburgius vero et alii quidam instabant, ut et Conradus Marquinius audiretur,
vel saltem per aliquos invitaretur, cum iam diceretur, Hagam profectus, ut in reditu hic
publice concionem habere vellet. Quod consuli Lingeno minus probabatur cautius, nempe
esse procedendum in talibus dicebat, suspectum nempe sibi illud esse de eo, quod a
Noviomagensibus fuisset praeteritus, cum tamen maxip. 100 (Obs. fol. 84v)
me concionatoribus indigerent et eodem commodato uterentur. Et maluerint evocare iuvenem
quendam ex Leyda. Meminerunt tum etiam cuiusdem Bertolmei Nicolai, apud Goudanos
existentis, de cuius vita et pietate testimonium quoque dicebant Tecmannus et Vlamingius.
Post discessum diaconorum actum est de eo qui classi adsisteret die martis sequente 27
inchoaturo. Et convenit ut consul Lingenus, iam post exiguum tempus presbiteratu
decessurus, eum nunc locum observaret.
[do 29-5-1623]
29. Heeft sijn tweede geboth gehadt Lodovicus Rhenessius, predicant tot Maersen, met Anna
Pinella, van Geneve, weduwe van Henrick Cock, coopman tot Amsterdam, nu tot Maersen
wonende.
[vr 30-5-1623]
Ultimo, cum convenissemus ut proclamationes nubendorum annotarentur, narrabat nobis
Busshovius, Embricae, cum quidam Tessemakerus, aulicus nuper Clivensis concionator,
eodem esset evocatus, ortam esse controversiam inter ipsum et Markinium, priorem
concionatorem, de prioritate hac,40 se tempore priorem illo vero a digniore loco evocatum
dicentibus. Adeo ut spatio trium hebdomadarum nulla concio facta fuerit, et tandem quando
Conradus Hagam profectus fuisset, hoc a principe responp. 101 (Obs. fol. 85r)
sum tulisse dicebatur, ut ipse Tesmaeckero cederet, quem a proceribus regionis evocatum
intelligeret, cum ipse tantum a militari ordine electus esset.
Junius
[ma 2-6-1623]
2. Proclamatio facta fuit ... Strickii, capitani, et Margaretae Renessiae, viduae Bernardi
Hammii, vicarii equitum apud Brunswicensem.
Exciderat d. Langio concionanti in Summo, ut siquis legem Moysis sequutus, eidem perfecte
satisfacere, et secundum eam vitam suam instituere posset (quod tamen non credebat), huic
non videri opus esse Christi morte ac redemtione. Quod consul Lingius se non ita intelligere
dicebat, nam etiamsi quis legi plene satisfaceret, restare nihilominus peccatum originale a
primo parente, quo ipse infectus se liberare minime posset.
[wo 4-6-1623]
4. Cum in Jacobaeano concionatus fuisset, data occasione, Johannes Harmanni filius
Harmannus, pastor Loenensis, variae de ipsius dotibus sententiae fuerunt dictae. Sed plerisque
minus placebat, quanquam eruditione non destitueretur, bonaeque vitae diceretur et mediocri
eloquentia preditus esset, annorum 28. Soli concionatores eius dotes summe extulerunt et
laudarunt, quamvis et nonnulla
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p. 102 (Obs. fol. 85v)
in ea reprehendi posse confiterentur, quae tamen instructione facile emendari possent.
Post prandium senatus habitus in quo etiam diaconi adfuerunt. Hic Dunganus referebat, se
Monachedami Barteldum cum adiunctis fratribus audivisse, eumque omnibus modis
placuisse, et quantum intelligere potuerant, populo ibi gratum esse et amatum. Suavium
insuper referebat Alcmariae auditum, et non adeo displacuisse, nisi quod extremitates
verborum ipsi saepius excidebant, ita ut commode intellegi41 non possent.
Amsteroda[mi] quoque narrabat, se convenisse ad finem Florentii Johannis, qui exploraret
ipsius voluntatem, an emigrare, et se ad nos transferre vellet. Se tamen plurimum dubitare
dicebat, quod in Frisia utiliter mansurus videretur, ubi multi minus bene erga relligionem
animati novationes et turbas quaererent. Daerna, hoewel de diaconi aenhielden, om te
committeren tot Aernhem ende Emmerick, is sulcx als onnodich d’wijle de gaven van de
predicant, op d’een plaetse staende bekent, ende des anderen te hooren omme redenen
onnodich was ende men, oversulcx de reyse periculoes sijnde, wel conde sparen. Maar omme
naarder ymant
p. 103 (Obs. fol. 86r)
te horen, worden goetgevonden, een commissie te geven om ter Goude de gaven van eenen
Bertolomeo Nicolai te hooren. Daertoe gecommitteert worden Bushoff, Bemmel, Bor, die den
aenstaenden sonnendach derwaerts sullen reysen.
Daech hierna, donderdaechs, sal men weder beginnen de predicatie in’t tuchthuys, omme
redenen eenigen tijt opgehouden hebbende, van veertien dagen tot veertien dagen te
vervolgen.
Quidam Cauwenhovius, villici apud Bunneken filius, inter proponentes42 et candidatos
concionantium admissus, cum Maersemium missus esset, ut ibidem, Renessio iam sponso
existente, concionaretur. Villicis se minus probaverat, nam post prandium, apud affinem
suum, Henricum Rutgerum, sumptum, puellis nescio quibus comitatus, publicum hospitium
ingressus fuerat. Et ibidem compotationibus, saltationibus, aliisque insolentiis, ita ut se
gesserat, ut multis scandalum daret, quare reprehensione acri dignum iudicavimus.
[ma 9-6-1623]
9. Senatus habitus, ubi Langius, qui ob invaletudinem Bushovii, Goudam cum fratribus erat
profectus, et iam redierat, referebat, legationis eventum nempe se audivisse Bertolop. 104 (Obs. fol. 86v)
meum Nicolai, verum eius vocem non satisfecisse, laudatum eundem a suis et amatum
addebant, et multos in republica illa, quae hereticorum alioqui semper sentina fuerat, fructus
fecisse et nunquam ante hac ecclesiam ibi fuisse maiorem. Tum quaesitum fuit a praeside, an
et alii audiendi, ubi, cum diaconi quasi ex compacto Conradum Marquinium audiri debere
clamarent, non obstante, quod aliquoties iam dictum esset, eum non probari. Dictum fuit, eos
non debere adeo instanter petere, rem ecclesiae periculosam et, ut verebatur, nocituram.
Hominem nempe illum esse inquietum et ambitiosum, idque nupera cum Tesmakero
concertatione palam fieri. Atque ita tandem conclusum, commissiones ultra non faciendas,
sed de nominando quosdam ex toto numero proposito, cogitantum, ut utilissimus eorum
tandem proponi magistratui posset.
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[vr 13-6-1623]
13. Hora 7 matutina, extra ordinem congregati, actum, de uno atque altero ex ordine omnium
qui propositi erant eligendo, ad quem potissimum respiceremus, et omnium votis Samuel
Bertoldus atque Andreas Suavius nominati sunt.
Die praecedenti in Summo templo publice perfectae
p. 105 (Obs. fol. 87r)
sunt ceremoniae nuptiales Johannis Strickii, ex India nuper reducis, et Margaretae Renessiae,
viduae, quorum 5. memini.
Monacho Berckensi, qui ad nostram religionem conversus fuerat, consensu diaconorum
concessi 3 floreni per mensem, idque ut studia sua persequeretur.
[zo 15-6-1623]
15. Hora V vespertina, senatus habitus, adiunctis etiam diaconis, et de eo deliberatum qui
magistratui sequenti die proponeretur. Omnium fere votis Samuel Bertoldus nominatus fuit,
cui quidam Suavium addiderunt. Tandem tamen diaconi, ut multi ex ipsorum ordine sui
cerebri sunt homines, remoram iniecerunt, an non respectandum esset, donec de Johanne
Florentio certior nuncius advenisset. Responsum fuit, parum subesse spei, quod rem aliquoties
iam tentassent, sed nequicquam, tum etiam quod ipsius praesentia admodum Frisiis esset
necessaria, apud quos varie contra orthodoxos machinaretur. Ipse item debilis et
valetudinarius haberetur, unde parum auxilii in ministerio expectari posset. Ac sic ad
electionem eorum processum, tam qui magistratui rem referrent, et consensum cum adiuncto
qui simul eius dona audiret, impetrarent, quam qui ad hoc Monachodamum irent. Et nominati
Vlaming, Buschovius, Buchellius et Beer, quod map. 106 (Obs. fol. 87v)
gistratum de Bartoldo referrent; Ticmannus, Bemmel et Borrius, ut Monachodamum irent.
Quidam ex Bohemia advenerat, cuius pater ibidem ab Austriacis Pragae fuerat supplitio
affectus, quod ex directoribus regni Bohemici fuisset. Et hic quoque professor fuerat, nunc
exul, regis Bohemici commendatione ad rectores nostros et etiam ecclesiam se conferebat, ut
aliquo a nostris subsidio adiuvaretur, quo liberos quos habebat 2 masculos in Bohemia, inde
eripere, et in vera relligione educare posset.
[ma 16-6-1623]
16. Intra 9 et 10 matutinam, exposuit Dunganus nostro nomine in senatu urbis, quid
egissemus in explorando aliquem, quem utilem huic ecclesiae putaremus, et inventum
Samuelem adhoc magistratui proponebat. Petebatque, ut et ille aliquem ex collegio suo
committere vellet, qui testimonium de eius eloquentia et moribus ferret. Quod consul
primarius post deliberationem habitam, per alterum consulem facturum se promisit. Atque ita
nos dimisit, et post prandium intelleximus, Arnoldum Eckium, XII-virum, cum … Velthusen
deputatos in eum finem.
[wo 18-6-1623]
18. Aberant Tecmannus en Dunganus praeter Langium nihil tum actum, praeterquam, quod de
Swanenburp. 107 (Obs. fol. 88r)
giorum importunis calumniis et maledicentiis mentio iniiceretur. Quam malis artibus praeter
reconciliationem Theodoricus Swanenburgius uteretur, ut senatum ecclesiasticum, nempe
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ministros verbi divini et seniores, apud obvios traduceret, etc. Tum etiam verba facta, se
fratribus Cosiniis reconsiliandis, sed cum nec illi hoc petiissent, et causa questionis esset
hereditaria atque politica, dictum fuit, supersedendum esse, sed tempore visitationis amplius
de ea re cogitandum.
Johannis Wedae filius, iuvenis ut videtur militaris, cum quodam membro ecclesiae petebat
testimonium suae fidei. Sed cum senatui ignotus esset, responsum fuit, id praeter morem esse,
nec senatum testari, nisi de cognitis. Si aliorum testimonia confirmari vellet, id coram notario
fieri posse.
Cosium cum suo adversario reconciliatum esse, dicebat Nellesteinius, nempe cum ultra non
posset et satis maledicentiae utrimque esset datum.
De scola Jerosolimitana, de qua saepius querelae institutae fuissent, quod contra leges
maneret, idem dicebat, a magistratu iudicatum, quod eius rectrices in paenam 25 fl. damnatae
essent, eiusque executionem propraetori demandatam.
[vr 20-6-1623]
20., hora V pomeridiana. Senatus indictus, quod diaconi dicerent, se intellexisse a genero
p. 108 (Obs. fol. 88v)
Johannis Florentii, concionatoris Snecani, si de socero evocando instantius ageretur,
nonnullam spem superesse de eundem impetrando. Et si in priore vocatione magis serio
processum fuisset, illum iam forte apud nos haerere. Et propterea dicebant amplius de eidem
deliberandum dilata iam instituta profectione ad Bartholdum. Ad quae praeses respondit,
praeter morem id factum, quod diaconi, privatim et inscio senatu ecclesiastico, iterum
generum Johannis Florentii tentassent.
Et de priore vocatione lecta sunt acta ecclesiae, quam scilicet spem ille nostris dedisset, ante
quam Dordraco discederet. Quantum deinde diligentiae sumptuum et molestiarum insumptum
esset pro eo impetrando, cum ea de causa Ordines Frisiae, comitem Wilhelmum Nassovium,
senatum item Snecanum convenirent. Ab ipso tamen iam reverso praeter promissa, et spem
omnem protinus actionem recisam, non sine indignatione legatorum nostrorum. Iamque
nihilominus rem iterum exploratam, nec quicquam certi ab eodem expiscari potuisse. Proinde
non esse prudentiae in eundem scopulum impingere iterum, nec integrum iam esse
legationem, cum senatus urbani consensu institutam vel mutare
p. 109 (Obs. fol. 89r)
vel differre, et proinde illam effectum suum sortiri debere.
Post haec instituta vel renovata, consulis Lingeni expostulatio cum diaconis, quod pecuniam,
consulibus inconsultis, alicui credidissent, quam illi Pauliano quaestori addixissent. Ubi multa
utrimque verba et querelae auditae, atque ita discessum, non sine gustu pervicatiae ac
pertinaciae eorundem diaconorum, qui nec magistratum urbicum nec senatum ecclesiaticum
respicere videbantur.
[di 24-6-1623]
24. Redux Dunganus cum comitibus, rettulit se eum non invenisse, sed absentem fuisse, ut
synodo Australi, Brielis congregatae, adsisteret, nec ante 14. diem reversurum. Quare ne
omnino frustra aut sine spe commissarii nostri operam sumere viderentur, visum fiat collegio,
Brielas ad eundem delegare Dunganum, ut saltem aliquum eius inclinationis adfectum ab eo
expiscari tentaret.
[wo 25-6-1623]
25. Nullus senatus habitus, quod fratres praecedente die fuissent congregati.
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[za 28-6-1623]
28. Reversus Dunganus dicebat, eum non adeo a nostris alienum se invenisse, sed certi nihil
declarare voluisse, cum in tempore consilium se capturum respondisset. Addebatur,
Roterodamenses de eius collega agere, perinde acceleratione opus esse, ne praevenirentur.
p. 110 (Obs. fol. 89v)
Atque eam ob rem senatus indictus in sequentem diem feriatum, hora pomaeridiana quinta,
cum, quod non optime haberem, non interfui.
Een geboth gehadt Jan van Rijsen in den Blaesbalch, tusschen Beyer- ende Backerbrugge, met
Elisabeth Stoeck, jongedochter van Leyden. (Sijn in de kerck tot Leiden getrout).43
[zo 29-6-1623]
29. Gepubliceert tegens 14 dagen het nachtmael te celebreren, ende acht dagen daerna st.
Geert.
Julius
[di 1-7-1623]
Me absente, res cum Samuele Bertoldo prosecuta fuit, sed frustra. Evocatio nempe, per
Tecmannum, Nellesteynium [et] … tentata, nullum sortita est finem. Qua in re non bona fide,
multo minus christiane, ab hoc homine nobiscum actum. Qui spem aliquam, quoniam in ea re
licuit, antea praebuisse visus, cum ad rem perveniebatur, alius omnino repertus est. Sed
tantum videtur ea in re captasse honorem evocationis, et id ambitiose, cum simul occasione
augendi stipendii, et id avare.
Me item absente, facta electio est nova presbiterorum et diaconorum, veteres vero continuati.
Mr. Willemus Nellesteinius, mr. Arnoldus Buchellius, Jacobus Bemmelius
p. 111 (Obs. fol. 90r)
et Joachimus Utenwalius. Additi Cornelius Deuverdius pater, Johannes Boschius, Reinierus
Henricus de Rheno et Wernerus Johannis de Kesteren.
Diaconorum continuati: Theodoricus Cornelius Swanenburgius, Gerbrandus de Beer,
Cornelius Doyenborch, Arnoldus Cornelius Modde, Wiardus Bartolomeus, Johannes
Rampartus.
Additi: Georgius Johannis filius, Jacobus Marcelius, Andreas Rielandius, Nicolaus Giselarius,
Willemus Vereemius, Florentius Goyerus, Albertus Beeckius.
[za 26-7-1623]
26. Congregatio indicta extra ordinem, in qua ad classem proximam praeparatoriam deputatus
Nellesteinius.
Et actum de quodam Abrahamo Johannis, praelectore cathechumenorum et scolae privatae
praefecto, qui unam Roterdami viduam ad consensum nuptiarum persuaserat, et interim
alteram hic, non sine dolo, ad matrimonium secum ineundum pellexerat.
[zo 27-7-1623]
27. Populo e suggestu propositi presbiteri et diaconi, de more iam recepto.
[wo 30-7-1623]
30. In senatu quaedam proiecta de Suavio evocando, et varie dictae sententiae, deliberatoriae,
ac res in proximum
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p. 112 (Obs. fol. 90v)
conventum dilate, quando novi seniores et diaconi adessent.
Cum in classe dictum fuisset a Slosio, concionatore Vleutensi, quod contra leges Traiecti
annotarentur et nuberent ex villicis, absque ullo inditio a magistratu loci in quo habitarent, et
ita ianua videretur aperta fraudibus. Consul Lingenius pluribus contra disseruit. Allegans,
illud iam longa consuetudine introductum, nec illum inde malum exemplum productum, tum
politicum esse nec ad ecclesiam pertinere.
Replicatum est, et politicum et ecclesiasticum illud esse, nec unius secretarii in ea re
negligentiam contra expressas leges consuetudinis vim posse introducere. Interesse item
reipublicae et ecclesiae, ut corruptelae et malorum morum irritamenta minuantur, et si fieri
possit, penitus tollantur.
[zo 3-8-1623]
3. augusti, die dominica. Confirmati noviter electi seniores sive inspectores qui et episcopi
dici possunt, et diaconi in templo publice de more. Et inde dimissi veteres, et recepti in eorum
locum qui confirmati.
[di 5-8-1623]
5. [In] st. Geert gepredict Antonius Couwenhoven, een loss knecht, ex villa Couwenhoven,
cuius concio non magni admodum momenti.
Getrout Willem van Weede Cornelissoon met Mechteltgen de Roy Joostensdr.
p. 113 (Obs. fol. 91r)
[wo 6-8-1623]
6. Actum de Abrahamo Johannis, accusantibus quibusdam, aliis vero excusantibus, cum
defendi omnino non posset. Excussio tamen eius causae, et tum delata.
De ministro quaedam etiam proposita, et nominatim quidam Voetius Heusdanus, de quo
tamen vix ulla spes erat, quod alumnus suae civitatis non esset sui iuris.
De Swalmiis etiam aliqua mentio facta, sed quod multi abessent, in proximum conventum, qui
futurus die jovis sequentis hebdomadae, dilata ulterior est discussio.
Tum lectae etiam literae ab Ordinibus missae, quibus supplicatio publica in diem 12 augusti
decreta, ut dignetur hostium impetus sistere Deus, et proposita superiorum clementer iuvare.
Et obiter omnes admonebantur, ut manum porrigere Ordinibus et principi, pro publico
commodo laborantibus, non desinerent.
[do 14-8-1623]
14. Cum pridie supplicationes habitae fuissent, is desen dach kerckenraet gehouden. Ende
vooreerst gehandelt van de saecke van capiteyn David Mackwitz, die nu ettelicke jaeren onder
belofte van trouwe, met Catarina de Fevre huysgehouden hadden, ende kinderen bij haer
verwect, heeft sieck wesende ende sij in de craem bevallen sijnde, versocht, dat de
proclamatiën mochten geschieden. Allegeerende redenen van sijn uuytstellinge, dat hij van
goeden huse wesende, ende van der familie van hare genade, de gravinne van Nassau, uxor
Oer[angien?]. Vreesde deselve te offenceren ende nu genochp. 114 (Obs. fol. 91v)
same permissie hebbende van deselve gravinne, geneicht was, sijne geloofte te volbrengen.
Waerover verordonneert worden, dat een diender sich soude bij haer voegen, de meyninge
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naerder afvragen, ende haerluden ten deele haer foulten voordragen, dat se soolange in
onechte hadden geleeft, waerna men de geboden souden doen nae gewoonte.
Daer quam voor oock een casus, dat een jongman van Tiel, van gereformeerde ouders, alhier
aen een papistiche dochter verloft was, op conditie dat se niet in de kerck en souden44
trouwen, maer op het stadthuys. Wiens niettegenstaende den jongman de geboden tot Tiel
heeft laten gaen, sonder bijwesen van de bruyt, ende daerover bescheyt heeft gebracht aen den
predicant alhier, omme de geboden van den preecstoel te vercondighen, quod et bis factum.
Ende hier, in sijn absentie, heeft de bruyt met assistentie van des brugoms broeder, de
geboden bij den ondersecretaris laten aentekenen. Waerinne ten beyden sijden gepecceert is,
soo men geen annotatiën en45 behoort te doen, dan met bijwesen van beyde parthijen.
Waren dan hierin te reprehenderen Eckius, dienaer des woort Godts te Tiel, in zijn
overscrijven, ende De Goyer in sijn
p. 115 (Obs. fol. 92r)
aenteeckenen. Die men oock meenden dat behoorden te geschieden in tegenwoirdicheyt van
de weeckschepenen.
Daer was meede verscheiden Marrichgen Anthonis, woonende in Clarenborch. Dese was
lange van haer man geweest, ende nu wederomme daerbij. Hadde groote familiariteyt ende
seer vrije conversatie een wijltijts gehouden met Abraham Jansz, waerover sij worden
bestraft. Kende wel, daeraen (wel) gesondicht te hebben, maer leyde de meeste schult op hem
die haer, een swacke vrouwe sijnde, hadde verleyt met schone woorden, jae meenden dat hij
haar yet moste ingegeven hebben. Bekenden meede, met haaren wille genochsaem het werck
volbracht te hebben, maar van de daet door Goots goetheyt merckelicken verhindert geweest
te sijn. Verclaerde meede, groot leetwesen daervan te hebben, ende Godt om genade gebeden.
Hiernae sijn binnen gestaan Henrick Jansz met sijn dochter Sara Henricx, weduwe. Dese
verhaelden hoe dat Abraham voornoemt, van sijn ambacht wesende een timmerman, maar nu
school houdende, met quaede middelen haer hadde gesocht te trouwen, eerst den vader,
daerna haer abuseerende. Ende alhoewel sij wel tot hem geneicht waren, hadden sijn manieren
van doen een tegenheyt tusschen hun verwect.
p. 116 (Obs. fol. 92v)
Sulcx, dat se geensins van meeninge waren, tot eenen huwelick te verstaen, d’wijle hij aen
den vader hadde geseyt, de geneychtheyt van sijne dochter sulcx te wesen, dat alleenlick sijn
toestemmen gebrack. Ende aen haer weder overgebracht, dat de vader nu volcomen daertoe
hadde gecondescendeert. Die nochtans de saecke soo d’een als d’ander hadden uuytgestelt,
om malcanderen naerder te spreecken. Eyschten oversulcx weder het gelt, dat daerover
gegeven, soude gerestitueert worden. Ende een scrift van sijn hant, dienende tot ontslaginge
ende verclaringe van niet te hebben te pretenderen.
Over dit veele woorden met Abraham sijn verwisselt, hij de saecke anders verhalende, ende
daerbij seggende, d’oorsaecke van de achterhoudinge ende revocatie van het geschiede, te sijn
geen andere dan dat haere meeninge was, dat sijne middelen meerder waren. Ende anders
verstaen hebbende, tot berou van de genochsame aengegaene alliancie gecomen te wesen.
Ende om ’tselve te coloreren, alles uuytten hoeck gehaelt te hebben, dat eenichsins tot haer
verschoninge mochte dienen, ende insonder de vrijagie die hij met … hadde gedreven.
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Niettemin verclaerde, wel tevreden te sijn, Sara Henricxdr. ofte diaconen, die sij gegeven
hadde ’tgeene hij van haer mochte hebben, te suppleren, na compensatie met hetgeen
p. 117 (Obs. fol. 93r)
sij van hem hadde ontfangen. Doch, dat het hem niet mogelick en ware, noch in sijnre macht,
om ’tselve als nu verandert sijnde, haer te restitueren. Waerover harde woorden tegens hem
vielen, die met quaden voornemen ende herte liever hadde, hem te ontbloten van het
ontfangene, als ’tselve (dat hem nochtans van de broederen eernstich was geraden) haer te
restitueren.
Worden voort geseyt, dat het niet wel waerschijnelicken was, dat daervan seyde, daerover hij
naerder verclaringe doende, een man die hij tot Woerden het voorseyde gelt gegeven hadde,
heeft genomineert ende aengewesen, aen denwelcken men naerder op de waerheyt conde
inquireren. Ende, sooveel het scrift aenginck, mochte wel lijden, dat de heren eenige
bequaeme acte concipieerde, dat soo hij als sij mochten bevrijt wesen van alle opspraecke.
Ende soo is genochsaem de saecke afgedaen met een vermaninge, ter wedersijden van
malcanderen te dulden, sonder eenige calumniën ofte achterclap na te senden, etc.
Daar is doen oeck geleesen eenen brief bij Dibbitz aen ons college gescreven, seer
claechlicken, tenderende tot de hant te reycken aen de dienaers tot Heydelberch, die nu
gedestitueert waren van alle onderhout. Sulcx dat se met wijven ende kynderen
p. 118 (Obs. fol. 93v)
souden moeten vergaen, so de broeders de christelicke hant daer niet aen en hielden. Tot
welcken eynde de heer Althem, die het synodo tot Dordrecht bij geweest was, alhier gesonden
worden, sed hominem non vidimus.
Et cum diaconi res suas acturi essent, discessimus cum voto redeundi die sequenti, hora V
vespertina.
[vr 15-8-1623]
15. Senatus habitus, in quo unus tantum aberat, et propositum de confratre ministerii divini
adsciscendi. Quidam de Sopingio audiendo, alii de Voetio tentando dicebant. Neque rem tam
difficilem credebant, ut alii arbitrabantur, sed communibus fere votis conventum, ut Suavius
tentaretur. Ac propterea Busshovio iniunctum, ut clam antequam synodus haberetur,
Alcmariam proficisceretur, ea de re quasi privato nomine acturus.
[zo 17-8-1623]
XVII. Festus precario in Summo concionatus est, ob absentiam Busshovii, ille vero iam agit
de alumnis, quorum in Academia est inspector.
[di 19-8-1623]
XIX. Incipit synodus provincialis Traiecti, ad quam nominatus ex nostra classe …, ex
presbiterorum ordine dr. Nellesteinius.
[wo 20-8-1623]
20. Diaconi simul congregati, et propositum, an Suavii vocatio esset promovenda. Et licet
contradicerent eorum nonnulli, a Swanenburgio, ut videbatur edocti. In hoc convenit, ut de
novo is
p. 119 (Obs. fol. 94r)
audiretur, et nominati ad profectionem, Vlaming, Bosch et Beer.
[wo 27-8-1623]
43

Qui cum reversi essent, 27. retulerunt eius eloquentiam, et docendi ordinem sese approbare.
Idem erat iuditium duorum ex magistratus ordine adiunctorum.
Quare nunc conclusum, ulterius procederetur, et ea de re magistratus compelleretur, ut
committerent, qui ultimo audirent, et si placeret, eum evocarent, atque a suis poscerent. Et
eam in rem electi cum praeside et scriba, Buchel cum Swanenburgio. Dictum insuper est ut de
eo ad classium deputatos referretur.
Tum questor pauperum, Swanenburgius, quaedam questus est, nempe sibi in lite quadam cum
Utenhovio iniuriam factam. Et perinde se animatum, ut questuram illam in manum nostram
deponeret, ut rebus suis defendendis superesse posset. Sed illum praeses nomine collegii
admonuit, ut modestius et sedatiore animo ageret, cum tempore et ratione. Collegium paratum
ei adsistere, ut levari ab onere possit. Sed illud ita properanter et confuse fieri non esse, ex re
aut honore ipsius.
Septembris
[ma 1-9-1623]
1. De Suavio evocando ad senatum urbicum relatum, qui respondit, ea de re se deliberaturum.
p. 120 (Obs. fol. 94v)
Et post, eodem die intellectum, nominatos in eam rem … Goyer et Gijsbertus Petri
Verwoertius.
[wo 3-9-1623]
3. Genomineert om met de evocatio ofte beroepinge, geconcipieert in scriptis, te reysen tot
Alcmaer: Busschop ende Hans van den Bosch, ende aldaer te sonderen ende als prepareren
den wech van de beroepinge.
Oock goetgevonden, dat men soude den naesten sondach van de stoele publiceren, dat de
predicanten seeckeren tijt in de weecke (daer werden den dynsdach genoemt na de noene)
souden vaceren, omme te instrueren die aencomelingen, die sich tot het nachtmael souden
willen begeven.
Las ds. Langius den brief, hem van den predicant van Woerden gescreven, waerinne de
confessie van den brandenwijnman, aengaende het stuck gouts, hem van Abraham Jansz
gegeven, overeen quam met de woorden van den selven Abraham. Ende werden gelast, den
scriba de ontlastinge van hem, Abraham, ende Sara Henricxs te concipiëren.
[do 4-9-1623]
4. De geboden gegaen van mr. Lenaert van Kempen, wesende in de 70 jaeren, met een jonge
meecht van Delft.
[za 6-9-1623]
6. Opgescreven een oude vrou in Brunten-cameren van ontrent 60 jaeren, met een jong knecht
van 20 jaeren te houwen, impari matrimonio.
p. 121 (Obs. fol. 95r)
Denselven dach sijn Buschoff ende Bosch wedergekeert, de beroepinge met Suavio hebbende
gecommuniceert, die raetsaem vont, dat men met de saecke soude supersederen totten eersten
van de maent october, wanneer ordinaris het classis vergaderde, dewijle hij meende dat de
saecke sijn swaricheyt soude vynden: de kerckenraet ofte magistraet daertoe niet willende
verstaen. De huysfrou maeckte oock difficulteit, doch wilde haer naer Gods schickinge ende
haers mans voegen.
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In synodo actum cum depositis et nuper reversis ecclesiastis, ex quibus duo renuerunt acta et
signata sequi, sed indebite contra synodum se gesserunt, se refractarios et perfidos indicantes.
Quare admoniti, cum pergerent, constitutum, ut contra ipsos procederetur publica
proclamatione ad populum, et nisi tum resipiscerent, ultra excommunicarentur, cum relatione
actorum ad superiores.
[wo 10-9-1623]
X. Congregatio infrequens fuit, ubi tum proposita controversia a quodam Theodorico
Caesario, diacono nuper ecclesiae Gallicanae, cui alius senior, nunc ecclesiae nostrae
membrum existens, (Henrick)46 Huesch, furti insimulaverat, ex inditio unius scellingi, cui
dictum quod caussa propius examinaretur, cum adversarius fuisset auditus.
p. 122 (Obs. fol. 95v)
Quidam etiam Gerardus Pollio, cuius pater per multos annos Dei verbum annunciaverat in
provincia primum Groningana, inde in Frisia Transamisana, nunc vero senii vitio lumine
deficiebat. Ipse cum uxore et liberis Mansveltianorum militum tyrannide omnibus spoliatus,
subsidium aliquot in hyemem venientem petiebat, et ad diaconorum collegium amandatus est.
Erat quidem ex Pollionum nostrorum familia, sed quod miseris accidere solet, vix ab illis
agnitus, parum inde adiumenti sperabat.
[do 11-9-1623]
XI. Pistorius, pastor Abcoudius, ex Palatinatu, in Summo concionatus est, sed vox eius
quibusdam debilior visa fuit.
[vr 12-9-1623]
12. Is vergaderinge geleyt, alsoo de diaconen seyden, ontfangen te hebben de 2000 gulden,
die sij van het legaet, den armen bij joffrou Bardesia gemaect, beleyt hadden. Ende wilden
d’selve penningen aen de magistraet ofte vroetschap op interesse aentellen, ingevalle de
borgemeesters de 1000 g. die tot suppletie van de 3000 gulden van het voorseyde legaet
behoorden, ende sij aen haer behouden hadden, wilden daerbij doen. Tegen welcke propositie
p. 123 (Obs. fol. 96r)
Nellestein seer drong, seggende dat de borgemeesters de 600 g. daervan hadden gegeven het
weeshuys, overmits de diaconie niet wilden naer haer nemen 3 kynderen, die sij in’t weeshuys
bestelt hadden, hetselve nochtans seer beswaert sijnde. Waerop sij seyden, dat alsoo toch de
magistraet het gebreck der armen mosten suppleren, dat sij meenden, het tot een aenlockinge
soude dienen aen anderen, soo men de geheele somme in den naeme van de donatrice
beleyde. Daer weder op geseyt worden, de stadt genoch beswaert te sijn, sonder dat se
onnodighe renten behoefden te geven. Evenwel is in fine gestempt, dat het voorgestelde aen
den borgemeesters soude werden versocht met vrintschap, cum preside et scriba, ende de
uuytcompste daervan verwacht.
Denselven dach is mijn clachte gedaen van een litmaet der kercken, onder onse visitatie
woonende in’t Twijstraet, met naemen Claes Claesz, dat hem in sijn huys niet alleen eenige
outrage van woorden gedaen was bij Willem Cousijnsz, maer dat deselve hem oeck met een
vuyst hadde geslegen, dat hij terneder suselde, ende47 sijn mont bloede. Seyde hierover van
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p. 124 (Obs. fol. 96v)
meeninge geweest te hebben, den officier daerover te clagen, maar van een broeder vermaent
sijnde, wilde de saecke eerst soecken bij den kerckeraet te tenteren.
[za 13-9-1623]
Des sanderen daech ben ick met onsen broeder Vlaming gegaen, omme naeder te vernemen
ende Cosijnsz te spreecken, doch hebben hem niet bij huys gevonden. De suster die daer
present hadde geweest, ende het crackeel meest gerockent, seyde veel injuriën van den clager,
ende insonder dat hij valschelicken haer neve had belogen, etc.
Als men daerop seyde, dat haer broeder den autheur van sulck seggen hadde behoort uyt te
besemen, ende evenwel sijn selfs niet conde rechten ofte vengeren, maer sijn recht bij de
overicheyt hadde mogen versoecken. Daertegens sij repliceerden, niet te weten van slaen, dan
dat den claeger, betuetert sijnde in sijn leugenen, een swimelinge mochte gecregen hebben
ende soo gestruickelt. Doch bleeck wel het contrarie bij loofveerdige getugen, die daer waren
present geweest.
Den 13. Sijn de geboden aengeteeckent van d. Anthonio Aemylio, rectore, ende joffrou Agnes
van Langen,48
p. 125 (Obs. fol. 97r)
Johannis Langii filia unica, 18 vel 19 annorum puella.
[di 16-9-1623]
(16. Getrout sint Geert Antonius Couwenhovius met Willemina van Versevelt).49
[wo 17-9-1623]
17. Gecommitteert om te gaen naer Alcmaer totte beroepinge te vorderen, Busshoff,
Tecmannus, Nellesteinius et De Beer, alsoo den toecomende dynsdach aldaer het classis sal
vergaderen.
Is doen meede afgedaen de saecke van Abraham, den schoolmeester, ende Sara Hendricsdr.
Verclaert sijnde bij de kerckenraet, van geen huwelick tusschen hun beyden te blijcken, ende
dat sij daerover op malcanderen niet en sullen pretenderen, maer als goede christenen met
malcanderen leven, terugge stellende alle affectiën, haet ofte nijt, etc. Waervan een acte
gemaect is die sij beyde souden onderteickenen. Doch Abraham te seer gealtereert vindende,
heeft eerst het teyckenen gerefuseert met onbequaeme manieren, waerover sijnde bestraft,
heeft de teykeninge belooft tehuys te doen. Waertoe Hans van den Bosch de acten tot sijnent,
nadat de kerckenraet gescheiden was, gebrocht heeft, heeft Abraham noch gerestitueert sulck
gelt als hij van Sara hadde tot een boodebroot ontfangen, als hij seyde het consent van den
vader hadde, ende haer daerop een rijder hadde gegeven. Welcke somme
p. 126 (Obs. fol. 97v)
deselve Sara supplerende tot 25 gulden, gaff die, volgens haer beloofte, aen de diaconie tot
behoef der armen.
Daer stonden binnen, gerecommandeert bij het voorscrijvens van Udemanno aen Bushoff, mr.
Samuel Alectorius Batelovius et mr. Johannes Maconius, Bohemi rectores scolarium,
relligionis ergo exules, petentes subsidium pro hyeme. Sij hadden vooreerst het voorscriven
van den coninck van Bohemen, van hare stadt, van de academiën van Leiden ende
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Groeningen, etc. Haer werden van den boeckhouwer gegeven X gulden, hebbende tevoren
ontfangen 4 schelling bij provisie.
Langius claechde over de prophanatie des sonnendaechs, niettegenstaende het placaet,
onlangst geëmaneert. Worden daerover geseyt, dat men behoorden de sonnendaechsche
mercten geheel af te schaffen, ende de betalingen des saterdaechs ’s mergens te doen. Seyde
Langius noch, hetselve door het classe van Wijck in deselve stadt tewege gebracht te sijn,
oock in Zeelant gebruict te worden.
p. 127 (Obs. fol. 98r)
[vr 19-9-1623]
Alsoo wij eenige maelen geweest waren tot Willem Cosijnsz, ende hem niet tehuys gevonden
hadden, is hij den 19. tot onsen huse gecomen, ende alsoo wij hem voorhielden de handelinge
van hem met Claes Claesz, ende dat wij hem vermaenden, daermede christelicken te
vereenigen. Seyde daerop, metten selven niet te doen willen hebben, dat het een lasteraer was
ende diergelijcken. Ende als men hem voorhielt, dat hij het maer na hadde geseit, dat bij hem
geseyt was, ende daertoe eenige redenen gehadt hadde, dat hij, Cosijnsz, evenwel daerover
niet en hadde behoort denselven Claes te slaen. Antwoorden half lachende, hem niet geslagen
te hebben, ende dat hij geen tuygen daerbij en hadde, daermede sulcx soude connen blijcken.
Ende gevraecht sijnde oft Jan van Loenen daer niet bij en hadde geweest, seyde neen. Doch
met alle sijne mynen gaf genoch te kennen, dat het waer was, blauwelicken de saecke
excuserende. Doch vorder geport sijnde totte reconciliatie, heeft ten lesten geseyt, hem te
beraden tot den toecomenden maenendach, ende dan bescheit te seggen.
[zo 21-9-1623]
Den 21. Sijn getrout in de Buirkerck Johannes Ansta, medicus, met Maria50 Sass. Hij was van
Franeker uuyt Vrieslant.
p. 128 (Obs. fol. 98v)
[ma 22-9-1623]
Den 22. Heeft Cousijnsz het geheel ontkent, Claes Claesz geslagen te hebben, dat nochtans in
presentie N. van Loenen, die sulcx oeck tegens ons verclaert hadde, geschiet was, ende men
aen sijne mynen genoch conde verstaen. Atque haec conscientia eorum hominum, qui semper
maiorum pietatem in ore habent.
[wo 24-9-1623]
24en. Alsoo de broederen noch absent waren, is de ordinaris vergaderinge geschorst51 tot
derselver wedercompst.
[do 25-9-1623]
25. Geproclameert nuptiae Evert Willemsz van Voerst met Anneken Lubberts van Vollenho.
Post prandium, hora 3, senatus indictus, ende hebben gerelateert de wedergecomen broeders,
dat de saecken tot Alcmaer genochsaem waren gesuccedeert, als hebbende de aenneminge
ende verclaringe van Andrea Suavio, oeck defentie ende toewijsinge van het classe. Den
kerckenraet evenwel ende magistraet haer misnoegende, ende niet willende aggreeren de
dimissie. Verstonden oock, weynich correspontie aldaer gehouden te worden tusschen de
kercke ende de magistraet. Verhoopten evenwel met een missive van onse magistrat, de
ontslaginge wel te sullen impetreren.
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p. 129 (Obs. fol. 99r)
Daer werden gehouden de gewoonlicke censuren. Oock de quartieren gedistribueert, ende
hebbe het quartier van Van der Woert aengenomen, het mijn Hans van den Bosch
overdoende, ’twelck ongelijck scheelden in de groote ende menichte van litmaten.
[vr 26-9-1623]
26. ’s Mergens ten 9 uren hebbe broeder Vlaming ende ick begonst, onse visite van de
Smeestege, de graft langs, waer ons drie merckelicke questiën sijn bejegent, als
a. Tusschen … ende … Hoboken, in’t Calf, uuyt eenige injurieuse woorden van dief ende
woeckenaer, ten wedersijden gegeven, totterhant sijnde gecomen.
b. Het 2. tusschen … Helmich, die sijn huysfrous moye hadde doen arresteren tot Tecmanno,
om te hebben rekeninge van seecker proces, bij haer gevordert ende gewonnen, gaende in’t
gemeen.
c. De derde onlust was tusschen de ouders ende vrinden van …, overmits seeckere fameuse
acte, die denselven t’onrecht, als sij seggen, van Claes Claesz na geseyt was. Ende welcke sij
als irreconsiliabel hielden, sulcs dat alle woorden bij haer vruchteloos worden bevonden.
Na den middach hebben wij … Hoboken redelicken gevonden, ende alhoewel hij hem hielt
geoffenceert, tot reconsiliatie geneicht.
Ende in de vordere visitatie veele clachten over de armoede van
p. 130 (Obs. fol. 99v)
eenige weduwen, met kynderen beladen, daervan sommige niet wel over de diaconen
tevreden waren, sed haec praeter oleas vel extra, ut in proverbio dicitur.
[za 27-9-1623]
27. Opgeteyckent totten huwelicxe geboden te proclameren, Floris de Goyer, van Utrecht, met
joffrou Jacobina van Telshout, geboren te Heusden, voor II jaeren alhier gecomen met haer
moeder van Meurs. (Also het periculoes was, van Moers tijdinge te becomen, is gedisponeert
bij de magistraet alhier, op request, om met de proclamatiën voert te gaen).52
Heeft alsdoen joncker Dirck van Zulen, heer van Zevender, scout, versocht per scedulam an
den kerckenraet extract van het huwelicx aenteyckenen, bij Bergerio gedaen anno 1601, van
Jacob Gerritsz van Herwarden met … Ende stont daer in mergine geannoteert: incestum hoc
coniugium contra sententiam senatus ecclesiastici53 per Bergerium procuratum.
[ma 29-9-1623]
29. Hebben Ticmannus ende ick ons quartier voor de middach afgedaen, waerin over de
hondert litmaten waren. Sijn voorgecomen princepalicken drie swaricheden in’t collegie te
proponeren.
a. Ofte het niet nodich en sij, dat seeckere ende eenderley boecken in de cleyne scolen
mochten geleert worden, omme daermede wech te nemen het begeeren van de ouderen, die
willen dat haere kynderen dese ofte die boecken leeren.
b. Dat men behoorde te vermanen de regenten van het Weeshuys, dat de kynderen, daeruuyt
p. 131 (Obs. fol. 100r)
gaende, bestelt werden bij goede christelicke luyden, niet, als sommige nu werden, bij bittere
papisten, waerdoor het opbrengen in de christelicke religie wert vernieticht.
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c. Ten derden, ofte een jongman die nu soude trouwen, ende noch ongedoopt wort bevonden,
niet en behoorde eerst in de religie onderwesen ende gedoopt te werden.
[di 30-9-1623]
30. Dungano examinante 7 adscripti ecclesiae membris.
October
[wo 1-10-1623]
1. Langio et me atque Rijnio absentibus, ad ministerium sacrae synaxis in Summo ordinati
Deuverdius, iam consul, ego, Boschius et Kesterius. In Jacobaeo templo consueti, in superiore
vero urbis parte Nellesteynius et Rijnius.
[do 2-10-1623]
2. Tecmannus confessionem christianae relligionis explicavit.
Post prandium Busshovius 6 cathegesim proposuit et in eadem examinavit, quos item
communicantium ecclesiae adscripsit. Inter hos erat puella 16 vel 17 annorum, Anna
Rijneveltia, quae admodum prompte, ad admirationem usque, nobis satisfecit.
[za 4-10-1623]
4. Heeft Busshovius hora 4 pomaeridiana de beproef-praedicatie gedaen, praeparatorium ad
sacram synaxin.
[zo 5-10-1623]
5. Is het nachtmael in den Dom ende st. Jacobs.
p. 132 (Obs. fol. 100v)
[wo 8-10-1623]
8. Sijn absent geweest de drie predicanten Langius, Buschof ende Vlaminck, met den
borgemeester Deuverden.
Hic comparuerunt Henricus Heusch, olim senior ecclesiae Gallicanae, nunc vero membrum
nostrae. Hic Theodricum Caesar dicebatur infamasse, quod in diaconatu minus fideliter se
gessisset. Et praecipue huius origo erat, dat alsoo sij beyde ontrent vastelavont ommegaende,
eenen Noir Nicolas ofte Nicolas Lefevre gegeven hadden 3 schelling, verwisselende sijn
loeyken de more. Ende also eenen nieuwen vijf stuverspenning, tot Deventer geslagen,
daeronder was in’t saxken daermen uuyt deelden, so was’t hierna dat se, oversiende het gelt,
Henrick Heusch deselve miste. Vragende Thiry waer die gebleven was, die daervan seyde niet
te weeten.
Doch dat hij na huis gaende, des anderen daechs was ’s mergens bij hem gecomen, seggende
dat Nicolas Lefevre hem hadde gesonden den 5 st. die hij voor een schelling daechs tevoren
hadde ontfangen, begeerende, die vergoet te hebben. Waernaer De Heusch soude gegaen sijn
bij Noir Nicolas, die van dit wedersenden niet en soude geweeten hebben. Thyry seyde
contrarie, dat den schelling bij de nichte van Nicolas tot sijnen gebracht was, nadat hij
verstaen hadde, die maer 2 st. te sijn, ende dat hij, Thiry, daertoe meede soude sijn gegaen bij
Nicolas, ende na tot Heusch, seggende, het different
p. 133 (Obs. fol. 101r)
nu gevonden te hebben. Bleef evenwel De Heusch daerbij, dat hij, Noir Nicolaes, gegeven
hadde een Schotse 12 st. penning met een Vriesche schelling, ende dat Tyry den schelling
Claes, die hij sijn gelt afeyschte, in de hant mochte verwisselt hebben. Daerbij voegende, dat
hij daervan verseeckert was, niettegenstaende sulcx met tuygen bij hem niet en conde
geverifieert worden. Dat oock sulcx niet wonder en was, d’wijle denselven Thiry op andere
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fouten meermaels was bevonden, als wanneer hem geordonneert was tot een plaets 5 sacken
torf te senden, ende bevonden wert, maer 3 bestelt te hebben, etc.
Doch hebben extra terminos huius questionis niet willen gaen, maer gearbeyt omme parthijen
met malcanderen te reconsiliëren. Want daer bleeck dat de diffamatie was spruytende uuyt De
Heusch, die daervan niet genochsaem conde doen blijcken. Ende Thyry solveerden de saecke
niet alleen met een negative, maer probeerden sijn seggen met de verclaringe van Noir
Nicolas selver, ende seyde noch verscheyde tuygen te hebben van het wederbrengen van den
schelling, etc. Ende alsoo De Heusch wel seyde, Thyry noyt beschuldicht te hebben van
diefte, ende alsnoch hem niet te beschuldigen, maer alleenlicken genarreert te hebben de
saecke so die geschiet was,
p. 134 (Obs. fol. 101v)
’t Selve nochtans bij den scriba in scrift gestelt sijnde, tot wat meerder contentement van
Thyri (die seyde dat hij door het seggen van De Heusch bij veelen, jae bij sijn geheele kercke
was gedefameert), en wilde hij dat niet teyckenen. Seggende, dat hij met Thyry niet te doen en
hadde, dat hij oock noyt en hadde geseyt, Thiery een dief te sijn.
Ende hier bij den avont comende, hebben daer een uuytscheit op gemaeckt. Thyry Caesarius
aenseggende, dat wij van herten gewenscht hadden, de saecke onder de voet te treden, maer
niet vorder en conde comen met Hendrick Heusch, als tot de voorgestelde verclaringe, dat hij
daeromme sich conde beraden, ofte hij daermede gecontenteert soude sijn.
Is meede geproponeert, dat also de weduwe in de Stapel, sijnde een suster van den procureurgenerael Leuwen, genochsaem was gepersuadeert omme haer te begeven tot het gebruick van
het avontmael, maer scrupuloos was, haere bekentenisse voor den kerckenraet te doen, ende
begeerden, dat een predicant tot haer comende, haer gevoelen ondersochte, is toegelaten
omme redenen, dat een predicant met een ouderling tot haren huyse ten
p. 135 (Obs. fol. 102r)
eynde voorseyt souden gaen.
Oock worden verhaelt, dat den jongman die ongedoopt was, nu eenichsins bij Vlaming
onderwesen sijnde van de hooftpuncten des christelicken geloofs, sich soude begeven tot
Jutfaes, om aldaer gedoopt te worden, tot welcken eynde men aen Radaeum, predicant aldaer,
soude scrijven. Ende na de ontfangene doope, soude hij connen trouwen.
[zo 12-10-1623]
12. Alhoewel in synodo besloten is, dat men des sonnendaechs middachs geen groote
maeltijden ofte brulofts gasteriën en behoort te houden, omme daermede niemant uuytter
kercken te houden, soo is evenwel dese middach de bruloftfeest gehouden van Floris de
Goyer ende Jacobina Telshout, niettegenstaende hij jegenwoirdich diaken is. Men excuseert
het blauwelic, omdat des bruyts vrinden van buten gecomen sijnde, men geen costen daerom
apart en soude behoeven te doen.
Geproclameert de geboden van jonckheer Beernt van den Broeck, jongesel op Mussenberch,
met joffrou Anna Splithoen, wonende t’Utrecht.
Na desen sullen st. Nicolaes predicatiën ’s mergens beginnen ten acht uren, ende de
huwelicxe annotatiën tsanderdaechs naer noen te drie uren.
[wo 15-10-1623]
XV. Absentes concionatores Langius, Buschop, Vlaming,

50

p. 136 (Obs. fol. 102v)
Deuverdius et Rhenius.
Quaedam proposita de Cousinio, cum quereretur eius adversarius nihil in ea re fieri.
De Johanne Florentio et eius coniuge, an admitti ad sacram synaxim possint sine scandalo.
De Maria Antonia, inquirendum, an post priorem confessionem et poenitentiam, ad vomitum
prioris vitae redierit.
De Sara Henrici filia, quod contra quam eidem iniunctum erat, de Abrahamo nescio quae
sparserit.
Van de schoolordeninge onder de Staten berustende te vervorderen, opdat de meesters op één
voet mochten procederen.
De locis superstitiosis tollendis, ut sunt st. Annenkerckhoff buyten de Tollestege, ende eenige
heyligen huyskens.
Van den sonnendaechsche scholen voor scamele kynderen, etc.
Van de administratie des nachts maels ofte sacrament des avontmaels met ontdecten hoofden
te geschieden, ende het tegengebruick ingecropen te sijn door den commanduer Marquet.
[do 16-10-1623]
16. Heeft ons Buschoff aengesecht, dat Swavius alhier was overgecomen.
[za 18-10-1623]
18. Worden den kerckenraet extra ordinem et importune, ubi tres tantum ex presbiterii ordine
aderant. Ende worden gelesen de dimissie brieven, ende rep. 137 (Obs. fol. 103r)
commandatie brieven van het classe, kerckenraet ende magistraet van Alcmaer, testes de eius
probitate amplissimae, ende sal morgen, 19., sijn persoon populo voorgestelt worden.
[wo 22-10-1623]
22. Gecommitteert tot het classe, dat de toecomende dynsdach alhier sal worden gehouden
Joachim Utenwael.
De voorgestelde scandalen van St. Annencapel, van de profanatie des sonnendaechs, etc.,
alsnoch den burgemeesteren te remonstreren.
Te insisteren, dat men Victoriscappel mochte becomen, ende toe te stellen voor de cathegiste.
Totte saecken van Claes Claesz seggen te despereren, ende geen raet te weeten.
Dat men Suavium soude vermanen, om het avont-prediken te beginnen, ende hem also te
laten hooren.
Vermaent van Jelis Jansz, hoe halsstarrich hij hem hout tegens de diaconen, daer hij nochtans
maer een geëvalueerden boef is.
[zo 26-10-1623]
Den 26. ’s morgens, heeft in den Dom extra ordinem, absente Bushovio, cuius pater Wesopii
habitans non recte habebat, Vlamingius gepredict ex 3. Pauli ad Collocenses, ‘Cum indueritis
veterem hominem54 cum actibus suis, et indueritis eum qui renovatur in agnitionem Dei,
secundum imaginem eius qui creavit eum.’
Onder de geboden waren eenen Henrick Jansz van Voorst, met Neeltgen Jansdr., in de
Vinckenburchsteeg, ende
Gerrit Henricsz(?) van Voorst, Geertruyt Jansdr. van Cloeting, getrout 9. novembris.
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p. 138 (Obs. fol. 103v)
Eodem tsavonts, beginnende de avont predicatie ten vijf uren, heeft gepredict Andreas
Suavius, nieu aengenomen, doch niet bevesticht, uuyt de woorden Lucae, ni fallor, ‘En vreest
niet ghij cleyn cuddeken,’ veel van de nature der scapen ende herderen, ende kenteykenen
derselver voortbrengende. Iuditia fuere diversa, sommige seggende, dat hij niet distinctelicken
genoch ende beweechlicken predicten, andere andersins gevoelende. Sijne stemme was stijf
ende bequaem totte plaetse, hoewel een weynich bevende, dat men d’eerste ongewoontheyt
ende veranderinge can toegeven. Meo iuditio hadde hij wel mogen in’t allegeren van de
nature der schapen, andere authoren voortbrengen als Isiodorum, met meerder authoriteyt.
Oock de comparatie van de schapen tot haren harder, met de uuytvercoren tot haren verlosser
ende onderhouder, niet confonderen met de affectie ende liefde der schapen tot haere
moeders, extra terminos verae comparationis. Verum quis omnibus satisfaciet in omnibus?
Ego ipsius donis facile acquiescam modo vita, ut speratur, responderit.
[wo 29-10-1623]
29. Senatus hoc die solito more non habitus, quod classis nondum finiisset.
November
[zo 2-11-1623]
2. Is Andreas Suavius post tertiam proclamationem conp. 139 (Obs. fol. 104r)
firmatus et in numerum concionatorum huius urbis assumptus.
Nuptiales proclamationes tum factae inter alias Gerardi van Deuverden met Anna … van den
Berch, jongedochter van Leyden.
Frans van der Hoeven, weduwnaer van Jannichgen Jan van den Kempdr., met Agniete Siclers,
jongedochter tot Amsterdam.
[wo 5-11-1623]
5. novembris. Absentes Langius, Bushovius, Donganus, cum consule Deuverdio. Et primum
comparuit in nostro senatu Andreas Swavius.
Aldaer vertoonden eenen Johannes Georgius Zittardus, predicant tot Udem, in den lande van
Cleve, de groote armoede van sijne kercke van hem die sich most meerendeel met water, sout
ende broot onderhouden met sijn huysfrou ende 3 kynderen. Als hebbende maer 20 slechte
daelders ’s jaers van het stedeken ende noch 20 rijxdaelders van het hoff, daerop hij sich
moste generen. Seyde oock een christelick subsidium van de broederen versocht te hebben,
maer wenich gevordert, ende meest sijne becomen verteert te hebben. Hadde goede
getugenisse van sijne kercke, oeck van den predicker te Rees, Absolum. Ende hierover
werden goetgevonden, van de diaconen te versoecken 16 ofte 20 gulden, ende dat men uuyt
onse busse yet daer souden bijvoegen.
(Alsoe hij seyde met Absolomum te sullen reysen ende deselve was vertrocken, ille nostris
suspectus, viatico tantum adiutus, donec per litteras cognitorum se melius patefaceret).55
Worden de concepte ordonnantie van de schoolregieringe voorgelesen, die nu lang in den
hoeck hadde gelegen onder de Staten, sonder yet daerin
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p. 140 (Obs. fol. 104v)
gedaen te sijn. Ende is goetgevonden, dat men eenige bequame boecken soude bedencken
omme de jonckheyt te leeren, op[dat] d’selve eenparich in de parochie- ende bijscholen
mochten werden geleert, ende dat men dan bij provisie deselve soude versoecken bij de
magistraet geapprobeert te werden.
Oock werden eenige propoosten gemaect, ofte men niet en conde verhinderen de doorgangen,
die in de kercken so menichmale geschieden van jongeren, vrouwen, ambachtslieden onder de
predicatie, tot verhinderinge, soo van de predicanten als van de toehoorderen. Maer d’wijle
die van de magistraeten onwillich werden bevonden tot sulcke ende diergelijcke, blijven
alsulcke propoosten onvruchtbaer.
Evenwel worden geseyt, dat men het heuvelken van st. Annencappel aen’t cingel, daer veel
simpele luden gingen doen superstitieuselicken hare gebeden, hadde doen slechten, andere
reformatiën, daer meer an was gelegen, onverricht blijvende.
[zo 9-11-1623]
9. Hylicxe geboden geproclameert Jacob Splinters ende Emerentiana van Helsdingen.
Van Woerden: Gerrit Ruysch met Sara Henricsdr., weduwe van Isaac de Backer, daer onlancx
veele moiten mede geweesen sijn, alsoo Abraham Adriaensz, schoolmeester, pretendeerden,
haer getrout te hebben.
(Ante, getrout eodem: Evert Willemsz van Voerst, met Anneken Lubbert van Vollenhovens
dochter). 56
[wo 12-11-1623]
12. Worden verhaelt van de boecken die men bequamelicken de
p. 141 (Obs. fol. 105r )
jonckheyt in de cleyne scholen soude leeren, ende eenige genoempt, alse de Cleyne
categismus, de Groote, de Evangeliën, doch gepurgeert na den authentiquen text, den
Psalterium. Andere differeerden in eenige andere boecken, als de Apocriphen Tobiae, Judith,
Hester, die sommige verworpen, ende sagen liever den strijt Davidis ende Goliath, doch om
de infrequentie des kerckenraets en worden niet geresolveert.
Daer worden oock getoont een attestatie bij seeckeren soldaet onder capiteyn Makewitz,
wiens huysfrou, wonende in de ABC-strate, in sijn absentie met een ander gehuit man
doorgegaen was, ende nu met denselven binnen ’s Hertogenbosch herberge hielt. Waerover
hij raet versochte, ofte hij aen een ander mochte hylicken. Waerop geseyt is, dat alhoewel
door overspel het huwelick gescheiden worden, dat nochtans de kennisse, den politycken
rechter daervan competeerden.
[zo 16-11-1623]
(16. novembris. Henric Lodewich jonggesel van Meurs, an de Wittevrouwenbrug, met
Margriet Cornelis van Voorstdr., in de Lauwerstraet.
Jan van Niendael, Achter St. Peter, Margriet van Beeck, op’t Oudekerchoff).57
[wo 19-11-1623]
19. Congregatio necdum completa, nec quicquam statutum, quod domini fratres viderentur
laborem colligendi ex scriptis iam editis succinctum compendium religionis pro examinandis
defugere.
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Quidam etiam de calendario corrigendo et superstitiosis ex eo sanctis tollendis58 agebat, quod
aliis ridiculum et haud magni momenti visum.
[za 22-11-1623]
22. Gelesen den brief van de heren Staten, indicerende eenen biddach tegens den 3 decembris,
om Godt te dancken, dat hij ons so genadelicken bewaert heeft voor de groote macht onser
vianden, ende te bidden, dat de West-Indische vloot tot goet succes mach uuytvaren, ende
haer voornemen gesegent worden.
p. 142 (Obs. fol. 105v)
[zo 23-11-1623]
23. Gepubliceert de namen van Johan van Nijendael ende Margriet van Beeck.
Item … Bor, gewoont hebbende tot Norden, weduwnaer, met …
[wo 26-11-1623]
26. Geresolveert dat men donderdach voor Carsmisse soude belijdenis-predicatie doen, dat is
8 dagen voor Carsmisse.
Worden vermaent van Cornelis Henricksz van Tiel, die met een paepsche dochter ginck
trouwen voor den stathuse, ende soomen seyde voor een priester, niettegenstaende hij een
litmaet was van de kercke. Dat men hem soude vermanen ende bestraffen. Hij is den biddach
gesien in den Domme.
December
[wo 3-12-1623]
3. Hebben de diaconen dien dach in den Dom becomen tot almoesse ontrent 150 gulden.
Des sonnendaechs ’s avonts worden in een briefken eenige stucken gouts in’t sacxken geleyt,
daerin stont gescreven bij een onbekende hant, dat men dat aen Reynier Liefftinc soude
bestellen, die ’tselve so het hem goet dochte, om Godts wille mochte geven.
[ma 8-12-1623]
8. Bushovio nobiscum sedente et cathecumenisante, iuvenis unus et duae puellae fidei
rationem dederunt, et ecclesiae Christi adscripti sunt.
[di 9-12-1623]
9. Verscheide dingen praeside Suavio geproponeert, alse van Marrichgen Antonis, Abraham
Adriaensz, den schoolmeester, utrum sint admittendi ad sacram synaxim, et quod tentandi
propius. Johannis Florentii causa dilata, ut plenius discutiatur post festum, ne facilitas
admittendi sit occasio frequenturis
p. 143 (Obs. fol. 106r)
mali.
… videbatur admonendus, quia quibusdam scandali causam quod cum diversae relligionis
muliere matrimonium iniisset, idque extra ecclesiam, ut a caena se abstineret.
Procurator-generalis quoque monendus erat, ne propter iniuriam, quam sibi illatam credebat, a
domino de Aertsbergen, ecclesiae communionem rellinqueret. Idem quoque cum coniuge
monendus, ut propius reconsileretur cum rectore, nec temere dominicae mensae assiderent.
Eumque in finem extra ordinem deputati Bushovius et Dunganus. Quod rector Langii gener
iam factus esset, cui alioqui controversiae onus impositum.
Cum eodem et agenda erat controversia Pistoriana.
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De viduae Cornelii Westrenen querela, d. Tecmanno commissa, ut in ea provide et moderate
versaretur.
[wo 10-12-1623]
10. De visitatie gedaen met Ticmanno van de Gortstege tot aen Bartolomei gasthuys, 62
litmaten.
[do 11-12-1623]
11. Gevisiteert van de Gortstege in de Springwech tot de Smestege met de Brantstege,
Swaensteech ende Muelensteechgen 43 litmaeten.
[wo 17-12-1623]
17. Ordinaris kerckenraet ende extra ordinem vergadert. De diaconen vooreerst gehouden
censuram morum, die verclaerden in’t sacxken in’t ommegaen een briefken vernomen te
hebben, inhoudende hoe dat een van de ommegangers tegens de bedelaers, die men armen
duvels provose noemt, wonende in de Kueckenstraet, sijn moeder qualicken hadde getracteert.
Ende so men meenden dat hij te nachtmael ging, dat het dienstich waer, daer op te letten, hem
daerover te bestraffen, ende sulcs de scandale sochte wech te nemen.
Is voorts geordonneert, dat men des ’s avonts niet
p. 144 (Obs. fol. 106v)
en sal in de kercken trouwen, maer alleen sonnendaechs na den middach st. Jacob, in de
Buurkerck ende st. Geertruyt. Ende in de weecke st. Geertruyt, st. Jacob, in den Dom.
Sijn voorts veele woorden gewisselt van het comportement van Marrichgen Tonis, een
vrouken in alle dissolutiën vermaert ende niet dan een schantvlecke van de kercke, daer sij
haar van een litmaet seyt te wesen. Toont temet eenich teycken van leetwesen, maer vervalt
corts op’t oude. Is seer lugenachtich ende lichtveerdich van woorden, onschamel, qualick
spreeckende, soeckende met den naem van de kercke haere schanden te bedecken, ende geeft
oversulcx veele ergernissen, die daeromme de tafel des Heeren schuwen.
Is derhalven dienlicken gevonden, naerder op de leste faulten bij haer gecommitteert, als bij
Willemgen Tijssen deselvige openbaerlicken beroepende, ende diergelijcke te ondersoecken,
ende haer te sien van de tafell te houden.
Joffrou Van Westrenen en was niet te spreecken geweest, seggende sieck te wesen.
De suster van den procureur-generael, wonende in den Stapel, versocht tot een litmaet
aengenomen te mogen werden bij een dienaer ende ouderling in haer huys, daerover
gedisponeert.
Willem van Hoboken in de Schoutenstege impetrant van cessie
p. 145 (Obs. fol. 107r)
sijnde, is voorgehouden, ofte hij niet behoorden van’t avontmael te abstineren, opdat hij in
sulc een staet geen ergernisse en gave, ende is ’tselve tutius gevonden.
[do18-12-1623]
18. Heeft Vlaming de belidenis-predicatie gedaan, met goet contentement van veelen, sed
longior fuit.
[za 20-12-1623]
20. Sijn geteyckent Frederic Berninge van Boeckholt, jongman, ende Willemgen Tijssen van
Bamberch, weduwe van Jacob Dircksz, laeckencoper, vrij wat ouder, wonende aen de
Backerbrugge.
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Eenen Otto Glimmerus,59 dienaer tot Schalcwijck, met … Henricsdr.
Een paer jonge luden op Riddershofstede, Jan Augustijnsz ende ..
Gijsbert van Nienrode Henricssoon met seeckere vrou, genaemt Eva Gerritsdr., daerbij hij
woonden, ende al huyshielt bij de Wittevrouwenpoort. De vader screef van Amersfoort aen
Vlaming eenen brief, seer absurd ende contradictoir, inhoudende dat hij sijnen soon, als die
sijn ouders alle spijt ende ongehoorsaemheit getoont hadde, niet en wilde kennen, noch sich
sijnder becroyen, doch om sijne vorder hoererie te schuwen. Door conp. 146 (Obs. fol. 107v)
niventie mochte hij lijden, dat de geboden van denselven ende sijne concubine gingen, met
expresse protestatie, dat hij immermeer daerin soude consenteren, ofte hetselve hylick met
sijn believen soude geschieden.
Ontrent dese tijden getrout met kerckelicke proclamatie Willem Willemsz ter Leech,
jonggesel, wonende in de Winsenstege, ende Gerrichgen Jansdr. van Royen, buten st.
Catarinenpoort.
[ma 22-12-1623]
22. Als wij het quartier aen den Bijlhouwerstoorn bij st. Geertruyt hadden in seer quaet weder
afgegaen, hebbende ontrent 125 litmaten, meerendeels oude ende arme luden aengesproocken,
daer wij vonden de herdicheyt ende ongeseglickheyt van … ende sijn huysfrou, Willem
Cosijnsz suster.
Ende het ongeluckich hylick van Alexander, lamperswercker op st. Geertenkerckhoff, die
noch geen half jaer geleden gehuyt sijnde, van sijn wijf verlaten was. Sijn ontrent half vijve in
de kerckencamer gegaen, omme te horen ’tgeene aldaer voortgebracht mochte werden.
Hadde Tecmannus 2 mael dien dach ontrent den middach, ontrent den avont, de weduwe Van
Westrenen gesocht te spreecken, maer werden geseyt niet bij huys te wesen, ende weynich
tevoren siek te sijn, ende geen woorden te mogen verdragen. Genoch te kennen gevende dat
sij meer vreesde, vermaent te werden
p. 147 (Obs. fol. 108r)
van de fauten, die bij het gemeen geruchte van haer liepen, als dat sij haer daervan wiste te
ontschuldigen. Doch om daerop naerder te inquireren, werden om de cortheyt des tijts die
uuytgestelt na het hoochtijt. Wel vermoedende dat sij haer vanselfs van de tafel des Heeren
soude onthouden.
De saecke van Henric de Heusch, staende in terminis prioribus en is meede niet connen ten
eynde gebracht werden. Alleenlic is goetgevonden, dat men Thiry Caesarius soude afvragen,
ofte hij wilde desisteren van sijne actie, dan ofte hij deselve wilde vervolgen. Ende dat men na
sijn antwoort daerop soude resolveren.
Den heer Van Aertsbergen gaff van sijn sijde goet contentement tegen den rector, ende
verclaerde, niet te weeten van de onredelicke propoosten van sijn huysfrou, die d’selve niet
ontkende, maer alleenlicken wat versachte met haar interpretatie.
Den procureur-generael admonitus, ut supra, respondit male ipsius verba vel intellecta vel
interpretata. Nihil nempe ecclesiae imputandum, si qua ipsi facta fuerat iniuria. Nec eo
nomine a sacramentis multo minus a sacris concionibus se abstinere. Sed invalitudinem eius

59

Otto Glimmerus, geb. Zaltbommel, pred. Schalkwijk 1622, Breukelen 1625, Tiel 1634, gest. 1685, zie Van
Lieburg 1996, I, 75.

56

esse caussam, commotiorem forte in haec erupsisse verba. Si talia saepius pateretur ab iis qui
corophai60 et columina rell[igionis] audirent, occasionem forte inde sumpturam
p. 148 (Obs. fol. 108v)
ab eiusmodi hominibus discedendi.
Quaerebantur etiam quidam Willemum Veremium, diaconum, durius cum parentibus ancillae
olim suae, quae minus fideliter forte ipsi servierat, agere, nec christiane satis agere, et perinde
vix dignum eo munere. Addebant si is ex aequo agere vellet cum praedictis, se annixuros, ut
reconsiliatio commoda fieret. Sin cum eo ut ecclesiae membro, multo minus diacono,
communicare non posse asserebant, sed temporis angustiae res finiri haud potuit.
Daar is voorgestelt ter begeerte der diaconen, dat men een busch soude maecken tot proufijt
der armen, daerinne d’geannoteerde hylicx-candidaten haere aelmissen souden connen
exerceren; ende is geconsenteert. Heeft oeck den borgemeyster Duverden aengenomen, dat
het aenteeckenen op den stadthuyse voortaen met meerder opsicht ende authoriteyt mochte
geschieden voor de weeckse schepenen, ende niet alleen voor den secretaris.
Daer werden mede geproponeert de grote malitie, die geschiet was in st. Anthonisgasthuys
buyte Utrecht, daerinne de broederen meest bittere papisten sijn. Alwaer 2 vrouwen, litmaten
sijnde van onse kercke, met
p. 149 (Obs. fol. 109r)
veele persuasiën ende dubbeltheden afvallich gemaect hadden. Waervan d’eene bekende, in
haere siecte seer cranck wesende, sulcx van haer afgeperst te sijn ende tot het bichten
gebracht. Hierop worden verstaen, dat men naerder behoorden te inquireren, ende te
arbeyden, dat men ’tselve conde verhinderen. Daer werden oec geseyt, dat een outaer
daerboven op een camer met veele beelden was toegerust, alwaer de pauselicke exercitiën
veeltijts worden geëxerceert. Ende vont den borgemeyster goet, dat men den schout soude
lasten, die instrumenten van afgoderiën te amoveren ende wech te doen.
Privatim etiam narrabatur, quam incommode se habuisset Heetveldius, gener violentus
consulis, qui etiam minatus fuerat, se socerum et affines, vel suis manibus a mensa sacra
abstracturum, ut indignos, qui caena dominica fruerentur, quod conciliari cum ipso noluisset.
Hic sane invitis parentibus filiam ipsorum duxerat, et ipsis nihilominus multotiens male
minatus, occasionem maioris offensae dederat. Cum tamen indicassent, si quando gener cum
filia culpam, ut par erat, agnovissent, et humiles se, ut aequitas postulabat, praebuissent, facile
offensam ex animo
p. 150 (Obs. fol. 109v)
deposituros. Quum et quasi dotis nomine pensionem annuam 200 fl. ipsis per alios assignari
fecissent.
Worden getoont een attestatie van drie predicanten uuyt het cheurvorstendom Brandenborch
tzu Coln, gegeven voor joffrou Catarina van Udenhoff, camerjoffrou van de H. vorstinne
palsgravinne, gemale van den marckgrave van Brandenborch, wonende achter st. Jacob.
[di 23-12-1623]
23. Ad caenam dominicam 17 utriusque sexus post redditam qualemcunque fidei suae
rationem, admissi. Et cum quidam iuvenis 15 annorum constitutione corporis admodum
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puerili ex Hassia a parentibus adductus admitti peteret, ne ob aetatem aliquibus scandalum
esset, parens admonitus fuit, ut filium ad tempus contineret. Praeter morem, nempe esse in
nostra hac ecclesia, id aetatis pueros ad mensam dominicam admittere. Id quidem in Hassia,
ut apud Lutheri sequaces, ubi promiscuus omnium hominum sine examine praevio61 fieret
accessus, sed nobis aliter videri.
[wo 24-12-1623]
24. Na de proefpredicatie in senatu ecclesiastico verhaelt de dreigementen van den luitenant
Heetvelt ende sijn huysfrou tegens haer ouders ende
p. 151 (Obs. fol. 110r)
broeders gedaen. Hier worden de ouders van hardicheyt beschuldicht, den swager De Beer
ende Cornelis van Deuverden, van viantlick tegens haer te hebben gecomporteert. Maer is
bevonden, dat de ouders, hoewel seer geledeert, op een goede voet gebracht waren, tot
reconsiliatie dan door de calumniën ende quade comportementen van den voorseyden
Heetvelt omgestoten waren. Ende dat soo De Beer van hem was geaggresseert, sijn hoet
afgenomen hebbende, ende mit voeten getreden. Dat d’selve evenwel sulcke affronten
verdragen hadde, dat oock haeren broeder bij avont was door den voorseyden Heetvelt
geaggresseert, ende bij Zael, den wijntapper, ontset. Dat hij oock de moeder met lelicke
scheltwoorden als van oude tovenaerster ende diergelijke swaerlick hadde verstoort.
Daerentegens Deuverden sijn dochter toegelaten hadde, te mogen tot sijnen huyse comen met
haer moeder converseren. Oock sijn soon hadde gepersuadeert hunluden in te nemen, totdat
sij bequamelicken waren van woninge voorsien, voort veel toegelaten hadden. Dan sijn
tegenwoordicheyt schouden, om de groote haesticheyt ende violentie die se meermaels aen
hem hadden gespeurt.
Den boeckhouder claechden, dat van de collecte,
p. 152 (Obs. fol. 110v)
door de stadt gedaen, waren toegesonden in een briefken 1300 eenige guldens, ende in’t tellen
waren 1200 ettelicke guldens gevonden, sulcx dat in calculo mosten geabuseert sijn over de
93 gulden.
Worden oock geproponeert, dat men de proef-predicatie behoorden in 2 kercken te doen, want
de toehoerders qualicken conden, om de menichte, bequamelicken hooren, ende soude daer
naerder tegen Paeschen op moeten gelet worden.
1624
Januarius
[za 3-1-1624]
3. Extra ordinem des ’s avonts saterdach 2 bidpredicatiën gehouden in den Dom ende st.
Jacob, om Godts gratie te obtineren tegens het inbreken van de Leckendijk door den ijsgang.
Opgeteyckent Claes Michielsz de Roy, jonggesel in de Winsenstege, ende Jannichgen
Corsdr., jongedochter.
[wo 7-1-1624]
7. Geresolveert, dat men soude remonstreren aen de magistraet de groote licentie in de
cloosteren gepleecht, van conventiculen, scholen ende costgangeren daer gehouden, de
omleggende husen aen papisten verhuert, van de afleydinge in de gasthusen der litmaten
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aldaer, oock het salven der siecken in hare uterste, aen eenige litmaten gedaen bij de
paepsche, als onlang aen joncker Olivier van Utenhoven, mr. Lenarts huysfrou ende andere,
p. 153 (Obs. fol. 111r)
ende daerover versoecken remediën. Gecommitteert om sulcx in de vroetschap te verthonen:
Langius, Swavius, Buchel ende Bosch.
De saecke van Thiry Cesar ende Henric de Heusch bij de hant genomen.
Oeck dat men in de naeste bijeencompste soude letten op de boecken in den cleyne scholen te
leeren.
Worden oeck geseyt, dat Jan Floren in de Buyrkerck sine permissione tot de tafel des Heeren
was gegaen.
Dan de weynige die in den Dom quamen te cathegiseren.
[zo 11-1-1624]
XI. Heeft een gebot gehadt, in de kerck Claes Adriaensz van Blanckendael, weduwnaer van
Ytgen Wauters de Hont, met Neeltgen Daem Jacobsz Borrendochter.
(Thomas Coninck, jonggesel van Utrecht, in de Lijnmarct, met Susanna Savry, aen st.
Mariënplaets).62
[wo 14-1-1624]
14. Worden verhaelt van Johan Floren, hoe hij voor antwoort gegeven hadde, dat hij tot des
Heeren tafel gegaen was, omdat hij wel was gesuspendeert geweest van de tafel voor desen,
dan de twe laeste reysen daervan geen vorder vermaen becomen hadde. Dat hij oock sijn selfs
wel gerust vont, soo sijn huysfrou van hem was gegaan, ende hij niet van haer. Dat hij
insgelijcx noch geen swaricheyt soude maecken, om met haer reconsiliëren, soo sij den boedel
getrou wilde sijn als het behoorde, waerdoor de meeste onlusten tusschen henluyden waren
onstaen. Is daerover ds. Dunganus gelast, de huysfrou aen te spreecken.
Is deselve tijt de saecke van Thyry Cesar ende Henry de Heusch in’t lang ende breet
geventileert. Doch en hebben niet connen vynden dat De Heusch
p. 154 (Obs. fol. 111v)
sijn seggen ofte suspicie genoch conde verifiëren. Derhalven hebben wij hem seer geraden tot
een christelicke reconsiliatie ende satisfatie, bij een scriftelicke verclaringe door hem te doen.
Doch en heeft daertoe niet willen condescenderen. Blijvende bij sijn voorgaende sustentie,63
dat den schelling ofte sou de gros niet en was, bij hem aen Nicolas le Noir gegeven. Ende
derhalven, alsoo wij geen jurisdictie hebben om de saecke uut te wijsen, dan alleenlicken tot
cristelicke vereffeningen onder de broederen vermogen te procederen, hebben de saecke
daerbij moeten laten.
De questiën tusschen Claes Claesz in de Twijstraet ende Willem Cosijnsz, hiervoor verhaelt,
mitsgaders den spiesmaecker, is ten lesten teneder geleyt bij de broeders Vlaminck ende Van
den Bosch.
[za 17-1-1624]
17. Geboden opgeteeckent van Jan Wautersz van Nellesteyn, jonggesel, ende Jacomine
Antonis van Houvensdr., beyde van Utrecht.
Cornelis Jorgen van Ysens aen de Volderbrug, met Catarina Jans van der Capellen, beyde van
Utrecht.
[wo 21-1-1624]
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21. Multa disceptata de Theodorico Cesario et eius andagonista. Ille petebat senatus nostri
acta in scriptis, quibus declareretur nobis non L. Heuschii accusationem esse veram, sed
p. 155 (Obs. fol. 112r)
maior pars id negabat fieri deberi, cum officium nostrum contenderent reconciliare quidem
disceptantes, non vero condemnare aut absolvere. Idque maxime, cum res luce meridiana
clarior non inveniretur. Hoc tamen obtulimus, ex nostro collegio ad ipsius petitionem
committere ad senatum ecclesiae Gallicanae, qui rem ut acta fuerat et nobis constabat, viva
voce explicarent.
Deinde de libris ex omni numero eligendis, qui in scolis minoribus docentur, convenit ut
scolarchae dispicerent.
Geboden opgeteyckent van sieur Gijsbrecht van Hardenberch, jonggesel van Utrecht,
wonende tot Amsterdam, met joffrou Maria de Witte van Zirczee.
[zo 25-1-1624]
25. Hebben de heren Staten van Utrecht een biddach in het Gestichte doen aenseggen, ende
van de stoel doen afcondigen tegens woensdach den 28 januarii, ten eynde de goede Godt
gelieve ons bermhertelicken te bewaren voor vorder watersnoot ende ijsganck.
Daech daeran sal den boeckhouwer sijne reeckeninge doen openbaerlick van der armen
incompste.
Februarii
[wo 4-2-1624]
4. Het meeste deel onser collegie absent, verscheen een borgemeester ende predicant van
Griet, een Cleefs stedeken, in novembri voorleden bij vianden overvallen ende geplondert,
met attestatiën in forme van het Cleefs gerichte, oock van
p. 156 (Obs. fol. 112v)
de kercke aldaer, waerbij haren deerlicken staet verhaelt worden, ende versocht eenich
subsidie, soo voor de stadt als den dienaer der voorseyde kercke. Aen de stadt was versoeck
gedaen, ende versocht den dienaer aen onse diaconie, waeraen wij denselven
recommandeerden. Sed cum videretur, sic satis bibisse, alieniores ab eodem facti sumus, et
eum discretioni eius qui distributurus esset reliquimus.
[ma 9-2-1624]
9. Ob hostium in Veluam ingressum, perviis fluminibus, actum an praedicationes ac
supplicationes extra ordinem haberentur. Cumque diversae ea de re sententiae dicerentur,
intellectum magistratus voluntatem eo inclinare, verum ex opinione principis statutum, ut id
nullo publico edicto fieret, sed privata veluti pietate cogente.
[di 10-2-1624]
Sequente igitur die conciones vespertinae inceptae, per septimanam continuandae.
[wo 11-2-1624]
11. In senatu nostro relatum de Jacoba de Blijde, illam nullo modo in animum inducere posse,
ut ad virum unde discesserat, reverteretur, ob rationes quas honeste exprimere non posset.
Proinde visum ulterius procedere, et utrosque coniuges proximo conventu audire.
Langius verhaelden oock, dat hij de Walsche kerckenraet sijn commissie aengaende Caesar
ende De Heusch hadde verclaert, als dat ons niet en
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p. 157 (Obs. fol. 113r)
was gebleecken, hetgeene Thiry Cesar soude opgeleit worden, dat oock ’tselve niet eo animo
bij De Heusch soude geseit sijn, ut ipsum infamaret. Proinde partibus reconsiliatis nihil
obstare, iam ad sacram synaxin accedere possent, etc.
Iniecta est insuper mentio de Leerdammo, ut a suis visitatoribus admoneretur de revocanda et
domum reducenda coniuge, rem nempe esse mali exempli. Tantos viros tam faciles esse in
arctissimo et alioqui indissolubili hoc vinculo dissolvendo.
[vr 14-2-1624]
14. Gratiae Deo optimo maximo actae ob recessum hostium et aeris mutationem.
Aengeteyckent Casparus … predicant tot Zulecom, uuyt Zeelant, met Lucretia Bijlert Harman
Beerntsendochter.
[wo 18-2-1624]
18. Parum actum, tantum verba quaedam habita, quod caussa Johannis Florentii et eius
coniugis suscipi deberet. Ut et … d’Esclebeke, item secretarii Reychii, Leerdammi, a quo
uxor nuper etiam diverterat.
Quidam quoque miles fantasticus quaedam proponebat vaticinia, minasque proponebat
impendentes. Seque sancto spiritu repletum dicebat, quibus miscebat alia turbati cerebri
inditia. Videbatur ex Palatinatu oriundus.
Busshovius absentiae mulctam excusabat, quod de emendis aedibus fuisset requisitus.
p. 158 (Obs. fol. 113v)
Nominatus ut classi ex ordine seniorum assisteret, Wernerus Johannis de Kesteren.
[di 24-2-1624]
24. Classis Traiectina loco consueto habita.
[do 25-2-1624]
Den 25. propter periculum imminens aquarum, quarum inundatio nequicquam contra
nitentibus magna vi qui eius curam habebant, sequuta est, extra ordinem supplicationes
indictae.
[vr 27-2-1624]
27. Senatus extra ordinem habitus, cum sueto tempore propter classem impeditus fuisset.
Worden gehoort ende vermaent Johan Floren ende sijn huysfrou, dat se niet vermochten
tegens de heylige belofte, in tegenwoordicheyt van [de] christengemeente gedaen, haer
huwelick te scheyden. Dat se oock in sulcken leven geensins en costen gerust wesen in
consciëntie.
Hij antwoorden, wel te verstaen dat het scheyden des huwelicx niet christelicken en was, maer
dat sijn huysfrou van hem was gegaen, dat se seyde, een wedersinne in hem te hebben, niet
connende hem met goeden oogen aensien. Dat hij bevonden hadde, dat se sijn goet liever als
hem hadde, dat daeromme de saecke ofte de schult niet aen hem en stondt.
Sij daerentegens seyde, dat sij in geen gerusticheyt met hem conde leven, dat se niet dan de
helle met hem soude bouwen, om het quade tractement, dat hij
p. 159 (Obs. fol. 114r)
haer aendede, haer vercken ende dievegge noemende, willende haer goet mede daer
innegebracht, contrarie sijn beloofte, etc.
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Waerop gerepliceert worden, dat de oorsaecken die sij allegeerden, niet bastant en waren om
haer man te begeven.64 Dat se niettemin behoorden met hem te reconsiliëren, sijn outheyt
ende gemelickheyt als een pack, haer opgelecht, met patiëntie dragende, en alle middelen
soeckende, om hem te believen ende tot redelickheyt te brengen.
Maer alle dese woorden waren vergeefs. Sij sustinerende dat se geensins met hem en conde
woonen, om het onbehoorlick tractament dat hij haer vertoont hadde. Hetwelck sij ten deele
om der eerbaerheyt verswege.
Doch is haer belast, dat se haer naerder soude beraden. Dongen wilden yet proponeren van
eenich scandelick voorhouden, bij hem op’t bedde aen haer gedaen, waer sij seer op stont.
Dan, d’wijle ’tselve ons onbekent bleef, conden daerop niet delibereren.
Daer worden oeck gehoort de relatiën van de gecommitteerde tot … ende Margriet van
Esclebeke. Hij seyde dat sijn wijf
p. 160 (Obs. fol. 114v)
door opstoocken van haere vrunden nu twemael van hem gegaen was sonder eenige
oorsaecke, met achterdeel van sijnen boedel. Hem oeck voor den rechter tot scheydinge
gedwongen hadde, daer nochtans haer geen quaet tractament in eeniger wijs bij hem was
aengedaen, maer dat sij goets moets ende als sonder alteratie uuyt den huyse was gegaen. Dat
se wel niet quaet en was van naturel, dan door ongerustige werden opgeritz. En wel dat hij
niet en recuseerden, met haer te versamelen, soo hem verseeckertheyt werden gedaen, dat
sulck lichtveerdich van hem lopen voortaen niet meer en soude geschieden. Anders dat het
hem ongelegen was, als’t haer beliefden te scheyden, ende weder te vergaderen.
Ende Margriet, aengesproken wesende door onse broederen, gaff voor antwoort, willich te
wesen, met haer man te vereenigen.
Langius ende Bemmel relateerden, Leerdam gesproken te hebben van het affwesen van sijnre
huysfrou. Waerop hij voor antwoort hadde gegeven, dat sij van hem was gelopen, dat hetselve
meermaels was geschiet, dat se niet wel bij den hoofde was, daer hij verclarende,65 dat se
sijnen jongen bij den haere hadde genomen, een66 seer qualicken getracteert. Waerover
denselven geseyt hadde, dat se seyde dat haer man met de meecht te doen gehadt hadde, ende
deselve
p. 161 (Obs. fol. 115r)
van hem swaer ginck van een jongen soon, ende diergelijcke clap. Waerover hij haer een
kinnebackslach hadde gegeven, dat se swijmelde, ende uuytgegaen was. Maer thuys comende,
bevonden hadde dat se uuyt den huyse gegaen was, ende tsedert uuytgebleven was.
Vlamingius seyde, bij haer als uuyt andere oorsaecken te weeten, dat sij tot de papisterie
aengeporret worden, ontboden geweest te sijn. Ende dat sij incidenter meede aldaer over
haeren man ende van het quaet tractement dat haer van hem aengedaen worden. Waerbij het
niet en scheen, dat se haer verstant genoch machtich was. Worden derhalven Buschoff belast,
haer te spreecken, ende van de saecke met haer te handelen.
Quamen meede clachten van joffrou Van Blitterswijck, dat deselve haer grootelicx hadde
verlopen, ende niettemin de voorlede reyse haer tottet nachtmael hadde begeven. Dat se nu
ontrent de Predicaren was gaen wonen, ende dat de broederen des quartiers haer behoorden te
vermanen, straffen ende van het avontmael te houden.
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Vielen67 mede eenige propoosten van Marrichgen Thonis, dat se haer nu uuyterlicken wat tot
beternisse scheen te begeven, maer de meesten, ende die haer best kenden, hadden weynich
moet, daertoe seggende, dat het een hypocrytgen ware.
p. 162 (Obs. fol. 115v)
Worden bij d. Suavio voorgestelt de onseeckerheyt, die gepleecht werden in het aennemen der
lithmaten, die dickmaels seer slecht van kennisse in’t gelove, ende archelick van leven
bevonden worden. Dat dickmaels de getuygen soo weynich bekent waren als die se meede
brachten, dat oock eenen dienaer ende een ofte 2 ouderlingen die daerover waren, alle de
lithmaten onbekent waren.
Dat daeromme sijns oordels het niet onraetsaem soude sijn, dat men de aennemelingen die
haer wilden tot de kercke begeven, eerst liet bij den dienaer in wiens quartier die woonden,
onderwijsen. Ende dat soo die den geheelen kerckenraet worden geproponeert, ofte ymant
kennisse van derselver handel ende wandel mochten hebben, opdat men die soo geprobeert
met goede stichtinge, dan mochten geadmitteert worden ofte bequamelic uuytgestelt.
Hiertegen Langius sich seer hard opponeerden. Dan, soo d’andere broederen meerder
probeerden het voorseyde voorstel, worden geresolveert, dat men dese reyse bij het examen
de admissie soude uuytstellen, totdat d’selve bij het volle collegie, oock van diaconen soude
geëxamineert wesen.
Worden mede verhaelt d’wijle sommige, princepalicken van autoriteyt ende aensien, niet
lichtelicken conden
p. 163 (Obs. fol. 116r)
beweecht worden, om tot de publycque ofte gemeene examinatie sich te begeve, dat men die
bij den predicant van’t quartier ende een ofte twe ouderlingen wel mochte doen ondervragen
ende in de religie onderwijsen. D’selve also aennemende, gelijck ofte die in de camere
gehoort waren.
Worden voorgelesen de brieven van de heren Staten van dese provintie, inhoudende datter
eenen generalen biddach bij de hooge overicheden tegens den X. martii toecomende
aengestempt was, om Godt almachtich te dancken, dat Hij ons soo genadelicken hadde
bewaert voor de invasie des viants. Oock van den aenstaenden waternoot meede, dat men
Denselven soude vuyrich bidden, om ons voortaen tegens alle sulcke ende diergelijcke
nooden te beschermen ende te bewaren. Dese brieven waren ondertekent bij Guert van Rhede,
heer van Amerongen, vanwegen de gecommitteerde staten, neffens den secretaris, al voor den
lesten inbreeck, soo in de Betuwe als in den Leckendijck in’t Sticht, daer de oude scheure
weder is opgebroken, tot groote droefheyt van veele. De Heere wil een genadige uuytcompste
daerop verlenen. Amen.
Is doen meede mentie gemaect van joffrou Van Westrenen ende d. Hurnius, dat die niet en
souden stichtelicken sijn, totten avontmael t’admitteren.
p. 164 (Obs. fol. 116v)
[zo 29-2-1624]
29. Geboden van sieur Pieter Beltgens, weduwnaar van joffrou Livina van Caluward,
wonende tot Amsterdam, met joffrou Maria van Berghes, weduwe van den capitein Rogier
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Orum, Engels. Dese weduwe, niet onbequaem, in’t beste haer levens, schoon van wesen ende
forme, maer door haer geobrueert met schulden, sich cleyn behelpende, is gesien bij Beltgens.
Ende die, bij haer comende, heeft na verscheyde couten haer aengesproocken tot minne.
Waerover sij haer seer ontstellende, heeft met tranen geantwoort, dat sij haer bij niemant en
soude begeven, dan in echter trouwen. Sulcx dat hij, een seer rijck maer vasthoudende man
sijnde, haer sijn trouwe heeft belooft, haer gevende erffelicken 400 ratelick, neffens andere
juwelen ende costelick[heden], haer latende accorderen met hare crediteuren, de penningen
furnerende. Ende verscheyden faveur presterende uuyt liefden tot het huwelick, tot haren
gelucke, als’t schijnt, ende goeden contentemente.
Martii
[wo 3-3-1624]
3. Weder verhaelt van de gescheyde huwelicken, als Jan Floren ende Jacobgen de Blij; … met
Grietgen van Esclebeke; den secretaris Leerdam ende Aleyt van Sevender; ook Steven
Robberts met … Waervan de leste soowel de man als de vrou schijnen irreconciliabel te sijn.
Worden de saecke gelaten tot vorderer bijeencompste.
p. 165 (Obs. fol. 117r)
Is doen oeck gesproocken van joffrou Maria van Blitterswijck, die tot Bongaert in de
Walenstrate woonde, so Dunganus swaricheyt maecten, haer aen te spreecken, overmits sij
wonachtich was bij papiste luden, ende daerenboven vast swack mochte sijn in de craem.
Waerop geseyt werden, dat se een goeden tijt al in de craem was geweest, ende dat het
peryckel liep, dat het kynt mochte bij papisten werden gedoopt. Dat men daeromme van
verrend soude na haer gesteltenisse doen vernemen.
Is meede door Wernaer Jansz voorgehouden, dat men naerder behoorden op het doopen der
kynderen te letten, d’wijle verscheydene voorquaemen, die noch ouders noch peters voor haer
en brachten. Dat het formulier aldaer voorgehouden, daer gefrusteert ende vruchteloos was.
Dat het oversulcx wel nodich waer, men daertoe bedochte sulcke verachtinge te voorcomen,
sooveel het mogelicken sij.
[ma 8-3-1624]
8 martii. Begonnen de visitatie met d. Suavio, die tot gerief van Vlamingo het bovenquartier
aen de westsijde van de Tollestege hem afgenomen heeft.
Daer quamen vooreerst eenige clachten van W. Helmich ofte sijn huysfrou, over de rekeninge
bij haer moye overgeleyt.
Daerna van den schoolmeester van st. Geert, die grootelicx was bestolen door inbrekinge in
sijn camer.
De suster van Cosijn bracht mede eenige querelen over den spiesmaecker in
p. 166 (Obs. fol. 117v)
de Twistraet, dat men hem niet en behoorden, tot het avondmaal te admitteren, als een
leugenaer ende eerrover sijnde, dat sijn huysfrou noch na de reconsiliatie eenige woorden tot
voorgaende gespreyt hadde, etc.
Wij versochten mede Alexandrum de lamperswever, hem vermanende dat hij sich behoorden
te schicken weder bij sijn wijf. Dat het tot scandale ende ergernisse van de kercke scicten, dat
de litmaten daervan sich also in den huwelick droegen. Hij daerop gaf voor antwoort, dat het
hem leet was, ende sijn huysfrou uuyt sijnen huyse was gegaen, niet willende daer incomen.
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Dat se met groter onrust hem was turberende, sij gesocht hadde, hem op de loop te brengen,
etc.
[wo 10-3-1624]
X. Generalen biddach.
[do 11-3-1624]
XI. Ben ick met d. Tecmanno na den middach de visitatie gegaen beginnen, ende is ons doen
seeckere clachte aengecomen van Cuyntgen, die over hare kinderen t’ontvreden was.
Wij hebben den Pythagorischen schoolmeester oock aengesproocken, ende met veele redenen
hem gesocht te brengen tot het nachtmael, sed frustra.
Daernae is ons van Bosbeeck een clachte voergecomen tegens Cornelis Henricksz
p. 167 (Obs. fol. 118r)
van Tiel, aengaende seecker coorn, dat Bosbeke seyde van eenen in de Betuwe gecocht te
hebben. Hetwelck door de troublen ende duerte niet al gelevert en was, niettegenstaende hij
de penningen overlang verschoten hadde. Ende soo daer een quaden roep ginck van denselven
Betijcker, dat hij met Cornelis Henricksz, die hem seyde, daertoe last te hebben, novatie
hadde gemaect. Doch dat hij verstaen hebbende daerna, dat sulcx geschiet was uuyt bedroch,
ende dat alrede het coorn aen de Vaert lach, sich hadde willen houden aen sijn eerste
handelinge. Doch dat Cornelis daerinne sulcx hadde gehandelt, dat hij in peryckel stond,
mede sijn uuytgeleyde penningen te verliesen.
Hierop des anderen dages gehoort hebbende Cornelis Henricksz, is de saecke heel anders bij
hem vertelt. Als dat Boesbeeck hem daertoe hadde geporret, so hij last hadde, met sijn
buerman te handelen, ende niet met hem. Dat oeck het coorn aen de Vaert leggende, hem
toequam, ende hij oock den schipper al tevooren betaelt hadde. Dat Boesbeeck sijn selver een
doorn hadde in de voet gelopen door sijn giericheyt, sijn eerste handelinge door novatie
vernietigende, ende sijn leste door moetwil casserende. Dat hij hem tevoren door den dronc
p. 168 (Obs. fol. 118v)
lelicken hadde bijgebracht, ende sulcx een last mout af gecregen. Dat hij hem oock hadde in
onbequamen tijt, als hij soude gaen slapen, gehaelt ende gebracht aen Spaense Gerrit, die daer
wilde vercopen ende uuytleggen, dat dese landen binnen weynich tijts souden sijn onder den
coninck van Spaengiën. Daer het hem nochtans toestont, sulcke coopmanschappen te
verhinderen, ende sijne gasten daervoor te waerschouwen.
[zo 14-3-1624]
14. Van de stoel vercondicht, dat men des dynsdaechs ende donderdaechs soude sitten tot het
aennemen van de nieuwe litmaten.
[ma 15-3-1624]
15. Hebbe voor den middach met Vlamingio, ter begeerte van Hans van den Bosch, die
geoccupeert was, een deel van sijn quartier gevisiteert, als van Servaes tot de Pauwelsbrugge,
ende achter tot de walle.
Daer ons voorquam in de Cruepelstraet een dispute van de vrije wille waermede wij sondigen.
Ende daerna met Lysbeth van Renesse, die seyde in haer te vynden een groote flaute, jae
afkeer van Godt ende sijn kercke, groote tentatie des duvels in haer veelvoudich tegenspoet.
Eenige desperate arminiaensche ofte libertijnsche woorden daerbij voegende, als dat het te
vergeefs was, haer ter kercken te begeven, soo sij
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p. 169 (Obs. fol. 119r)
niet en ware in’t getal der uuytvercoren kynderen. Dat se vreesden, dat het met haer te laet
was, tot Godt te begeven, daer so flau van was, ende soo weynich aenprickelens gevoelde in
haerselven.
Daerop Vlamingius haer goet onderricht dede, maer het scheen dat haer uterlicke swaricheden
haer meer parsten, ende dat sij meer tot een deckmantel de geestelicke gebruycten. Was
hoochhertich, sonder middelen, waerdoor haere kynderen ende sij somtijts geen goede
practijcquen gebruycten. Oock was haere dochter niet al te wel berucht. Sij claechden oock
over den predicant, wiens soon, als sij seyde, haer dochter wel getrout hadde, so doch die
saecken bij den weerlicken waren vervolcht ende afgedaen, etc.
[di 16-3-1624]
16. Is den eersten sitdach gehouden tot het aennemen van de nieuwe litmaten. Ubi sedit
Suavius cum Warnero de Gesteren.
Ego eodem cum Langio absolvi partem consulis Deuverdii. Hic quaedam puella, apud
anabaptistas habitans, contra pacta ab iisdem inquietebatur. Quam Langius confirmavit et
instruxit, sed argumentis parum ab eadem intellectis, aut ab eius sectae hominibus recipiendis,
ex Origine et Augustino desumptis. Ego suadebam simplici puellae ex rusticis oriundae, ne se
disputationibus implicaret, sed ad nostros
p. 170 (Obs. fol. 119v)
doctores eos, qui ipsi molestiam facescerent, reiiceret. Constanter nihilominus teneret ea, quae
ab orthodoxis parentibus et concionatoribus didicisset.
In Rodenburgio querelas audivimus contra consulem Lingenum, quam non secundum
promissa, licet meriti sui popularis audire vellet, egisset.
Inde militarem in hac urbe summum, praefectum Marquettum, convenimus et invitavimus ad
sacrum pascale convivium.
Eiusdem rei causa accessimus aedes Harteveltii, quem Hagam profectum intelleximus. Uxor
vero modesta non minus quam pulcra, et in aetatis flore faemina, licet coniugis nuper
zelotypum furorem esset experta. Nihil tamen querelarum ad nos detulit, nec nos admodum
avidi eramus, eas cognoscendi.
[wo 17-3-1624]
17. Als een dienaer van den heer Van Braeckel tot Emmeric soude trouwen, ende daervan het
scedulken te laet alhier werden gebracht aen den predicant, des sonnendaechs, werden
versocht, dat het eerste gebot des donderdaechs mochte geschieden, opdat de bruloft in de
paeschdagen mochte gehouden werden. Doch is sulcx gerefuseert, dewijle onse ordre hout,
dat 2 sonnendaechse geboden mosten geschieden, op welcke dagen meerder toehoorders
verschenen, etc.
p. 171 (Obs. fol. 120r)
Censura morum tum quoque habita more consueto.
De Heusch, Maria Anthonia et Drillenburgio, an admittendi et invitandi ad sacram synaxim,
item deliberatum.
Blitterswijckia admonita et increpata visa est praebere signa paenitentiae manifesta.
Dubitabatur nihilominus a quibusdam, an ex animo detestaretur admissum crimen, an vero
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quod, propter amissum honorem et pudicitiae damnum se ludibrio haberi sentiret,
aegritudinem ferret.
Quidam etiam ferrarius mercator, cum se admitti ad communionem sacrae mensae peteret,
nec tamen idoneas tabulas testatorias exhiberet, sed tantum testimonium privati, qui diceret
illum aliquando cum coniuge membrum fuisse ecclesiae orthodoxae in Germania. Id ei
negatum fuit, maxime accideret suspitio, illum communicasse quibusdam convictis crimine
falsae monetae.
[do 18-3-1624]
18. Heeft Langius geëxamineert de aencomelingen die nieuwelicx ter tafelen souden gaen,
twee jongmans ende vijf vrouwen, een jongedochter op de Rennebaen, Tegnagel: een vrou in
de Cruepelstraet, een vrou in ons quaertier Rosendael tegens de Corte Rosendael over,
Susanna Michieldsdr. ende
p. 172 (Obs. fol. 120v)
de dochter in de cementmolen te late comende, worden vermaent de naeste reyse te willen
wedercomen.
Worden noch Van Hoboocken in de Schoutenstege, wesende genochsaem insolvent, ende als
banqueroutte, an invitandus ad caenam sacram. Et visum est melius admonere ut abstineret.
Oock also eenige nieuwe wetten souden beraempt op de bescrijvinge, vermaenden
Nellenstein, dat het goet waer, de voorgaende memoriën, de heren van de vroetschappe te
ververschen, als van eechtbrekerie, horerie, dootslagen, etc., daerop wat naerder behoort
geleth te worden. Waerop is goetgevonden, dat praeses, scriba ende een ouderling ten naesten
dage souden verschinen in de vergaderinge, ende ’tselve soo mondeling als scriftelicken
souden verthonen.
[zo 21-3-1624]
21. Hylicxe geboden van Johan Ploos, maerscalc van …, met joffrou Catarina van Westrenen.
(Praebuit mater consensum, tale quale, ut dicitur).
[wo 24-3-1624]
24. In de vergaderingen voorgeslagen, ofte Abraham Adriaensz, hiervoor vermelt, soude
gepermitteert worden, te communiceren. Ende is geseyt, dat hij behoorden naerder
schultbekenninge te doen.
Hendrick de Heusch soude oock bestraft worden over sijn lichtveerdich beschuldigen, over
Dirk Cesarius gedaen, daervan hij niet genoch conde doen blijcken. Ende vorder op sijn eygen
beproevinge gelaten worden, soe princepalicken sijn onschult dreef, dat hij hem niet en hadde
beschuldicht animo calumniandi, maer tot ontlastinge van sijn consciëntie alleenlick. Wilden
de kercke gewaerschout hebben, ende
p. 173 (Obs. fol. 121r)
dat hetselfde was ruchtbaer geworden, buyten sijn intentie, etc.
De saecke van Jan Floren worden gestelt tot nae het hoochtijt.
De weduwe Van Westrenen excuseerden haar alsnoch met seeckere attestatiën, als dat de
vroevrou, die men seyde, het kint gecregen te hebben, sulcx ontkenden. Ende daer men seyde,
’tselve bestaet te sijn, dat misaecten, dat sij haer vader daermede hadde gecontenteert. Doch
conde hetselve het collegie niet contenteren, omdat de fame al te openbaar was, ende sulcx
approbeerden, waer te sijn, die veel aen haere eere, ut sarta tecta esset, gelegen was. Werden
mede verhaelt, dat sij voor haer huwelick met gelijcke fauten was berucht geweest.
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Sijn scriftelicken de voorgestelde gravamina aen de vroetschap overgelevert, door raet van de
borgemeesteren, omme in de bescrijvinge daerop te letten.
[vr 26-3-1624]
26. Nae de begraef-predicatie tsavonts vergaderinge gehouden, mede geroepen hebbende de
diaconen, omme haerluden condt te doen de nieuwe aengenomen ter tafelen, omme daerop te
seggen haer kennisse ende gevoelen, an essent admittendi circiter 40 e scripto nominati.
Daer worden oock clachten gedaen van eenen frenetiquen prophete, die sich adscribeerden,
den geest Michaëlis te hebben, jae den Paracletum te sijn, die Christus den sijnen belooft
hadde te senden. Maecten veele moyten, soo de predicanten
p. 174 (Obs. fol. 121v)
als diaconen, dan dit dan dat van haer willende afperssen met verscheyde dreygementen.
Waerop den borgemeyster Deuverden seyde, den toecomenden dach te sullen maecken dat
voorsien soude worden, hem settende in een huysken ofte uuyt de stadt sendende.
Voort verhaelde Langius, dat Niepoort, tot onse kercke aengenomen sijnde bij Bursium, op de
vijf remonstranse articulen, met weynich contentement van de sommige, nu verclaerden,
volcomelicken te approberen, ’tgeene in de publycque kercke geleert worden. Dat hij
alleenlicken door sommige uuytgetrocken consequentiën ende qualick geduyde allegatiën was
verleyt, maer nu metterdaet anders hadde geleert ende bevonden. Deus novit an ex animo
haec dixerit, et non alio respiciat. Meliora sane speramus, et tempus, optumus rerum
occultarum iudex, indicabit.
De huysfrou van Leerdam en was niet te spreecken geweest, hospita ipsius ianuam non
reserante.
[wo 31-3-1624]
Ultima martii. Vergadert ende geclaecht over de groote insolentie van de jonckheyt, des
sonnendaechs na den middach in den Dom gepleecht, tot scande van onse kerck ende de
magistraet, die daertegens geen ordre en stellen, immers de penen niet en gebruycken.
p. 175 (Obs. fol. 122r)
April
[zo 4-4-1624]
4. Vercondicht de hylicxe geboden onder andere van Cornelis Gerritsz van Meerwijck,
jonggesel, wonende in de Lijnmarct, ende Geritgen Daem Jacobsz Borrendochter,
jongedochter, wonende in de Schoutenstege.
[wo 7-4-1624]
7. Infrequenti senatu monitum, ut proxime caussas matrimoniales repeteremus, et de
inertentibus reiungendis ageremus.
[za 10-4-1624]
10. Quidam adolescens, vix 18 annorum, ut ex constitutione corporis videbatur, viduam 50
vel plurium annorum se ducturum, profitebatur. Quare, propter tam inaequale reprehensus,
parentum nihilominus consensum allegabat. Suavius etiam narrabat Sutphaniae se novisse
mulierem fere octuagenariam, in re tamen lauta, deperisse iuvenem Scotum militem, Iro
pauperiorem. Qui cum nec linguam ipsius calleret, nec abduci ab eius amore illa posset,
vestibus aliisque eum ornans. Tandem anu uxore spoliata omnibus cymeliis, non tantum
ipsius desertor, sed et militiae effectus sit.
[wo 14-4-1624]
14. Infrequens senatus, cum tantum 2 verbi divini adessent ministri.
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Quidam paedagogus, cognomen Visschenich, petebat testimonium, membrum se esse
ecclesiae, ut se probaret Malpartio, domino in Jutfaes, qui scolae suae ibidem quaereret
magistrum.
Alius quidam Antonius Johannis, cuius parentes, ut ipse dicep. 176 (Obs. fol. 122v)
bat, ex Brabantia Wesaliam se contulerant, et ibidem ipsum educaverant. Asserebat, se
pannorum, aliarum mercium magnam quantitatem aliquot centena millia flor. aestimata, in
Bohemiam attulisse, et ruina eius regni plane facultatibus exutum. Et cum debitores
Francofortae, Coloniae, Hagae adhuc haberet, deesse nihilominus, quo interim cum coniuge
viveret et debita sua prosequeretur. Adferebat literas a Rosaeo, nomine senatus ecclesiastici
Hagae Batavorum scriptas, satis ampliter, ut videbatur, in eius favorem. Alia vero testimonia
non respondebant, et nonnihil in verbis vacillabat. Unde, cum mane libellum supplicem
magistratui urbano obtulisset, a quo, ut suspectus, remissus fuerat. Ipsi indicatum, ut sequenti
die eundem repeteret, quo caussa eius propius examinari posset, constante iam de veritate
manus Rosaei. Atque ita dimissus.
Lectum quoque fuit testimonium domini rectoris Aemylii, in gratiam Jacobi Philippi
conscriptum, cuius mater questa fuerat de sumptubus librorum, et petierat consilium atque
auxilium. Sed cum eius nullum adferretur, pro hoc tempore reiectum fuit.
Petebant insuper consilium quidam non magnap. 177 (Obs. fol. 123r)
rum facultatum, cum se dicerent ex sanguine Ridd[eri?], qui testamentum fecisset aliquot
millia florenorum, distribuendorum ex discretia heredum et executorum, in usum pauperum,
et maxime consanguineorum. Addebantque eius testamenti extractum, innuentes se eo iuvari
posse, nec diaconatus ipsorum inopia gravaretur. Et visum ut ea de re ordini politico libellum
offerrent, adiuncto testamenti exemplo et testimonio, quo probaretur sanguinis propinquitas.
[wo 21-4-1624]
21. Relatum de homine illo cum Rosaei literis, quem magistratus hactenus detinuerat, et iam
dimiserat, quum de eo Hagas scripsissent. Repetebat literas supradictas, et insuper viaticum,
quo nomine ex mulctis collegii eidem numerati V fl. per Boschium.
Geresolveert het voorgaende voorstel van de getugen, die over het hylicken staen, mede aen te
teeckenen, ende in cas van suspitie hertelicken te vermanen, dat ingevalle daer fouten door
haer quaet aenbrengen ende getugenisse bevonden werden, men desulcke soude aen de
magistraet brengen, om daerover na haere meriten gestraft te worden.
Daer waren getrout 2 litmaeten, wesende van’t maechschap ende in den huse van Andries van
Leemputten, onlancx overleden, wonende. Daervan het kint Elisabeth [in] st. Geert gisteren
worden gedoopt, naulicx
p. 178 (Obs. fol. 123v)
veertien dagen na de bruloftsche aenteeckeninghe. Et visum hos censura notandos, et a
proxima communione prohibendos.
Tot de rekeninge van den boeckhouder sequenti die, gecommitteert uuyt de ouderlingen
Joachim Utewael ende Warnerus van Kesteren.
Gravamina nuper magistratui nostro proposita, synodi generalibus adiungenda. Ende alsoo als
in’t vergeetboeck te stellen, plerisque visum, consulibus potissimum authoribus.
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Multae68 iterum querelae de magistratus lentitudine ceu lenitudine et negligentia in
exequendis edictis et legibus, quam parum sint animati ad iuvandam ecclesiae disciplinam et
iustitiae normam, cum sufficere putent ordinationes et edicta, quae protinus evanescunt,
deficiente executione.
[za 24-4-1624]
24. april. Aen laten teeckenen de geboden des huwelicx van Christiaen de Cupre, Domheer,
jongman van Leyden, ende joffrou Maria Magnus, jongedochter uuyten Hage, quae filia
Jacobi Magni, Zelandi, olim mei condiscipuli in Academia Lugdunensi Batavica.
[di 4-5-1624]
IV. maii. Alsoo een lutersgesinde, in st. Catarinengasthuys sieck sijnde, versocht in onse
camer een luterse predicant daer bij hem te mogen ontbieden, responsum, van onse broederen
een hem te sullen besoecken, het ander niet te wesen in haere macht.
Aengaende Leerdam worden gerelateert sijn praesentatie, quae quibusdam videbatur non adeo
p. 179 (Obs. fol. 124r)
a ratione aliena, quare illa ad uxorem ipsius esse referenda.
Uxor quoque van den calcman satis se videtur praebere accommodam, de marito interim
questam ferunt, quam inique ipsam tractarit interdum et postremo reversam, ut domo eduxerit.
Sed quod eius maritus absens esset, res dilata.
Consul Lingenus admonuerat Busshovium, ut nomine senatus ecclesiastici et maxime
diaconorum, supplex libellus Ordinibus offeretur, in quo fuse enarratum esset, quod caussa
omnium difficultatum inde esset in eleemosinis distribuendis orta, quod praesidia militum
satis amplia continuo in urbe haberentur. Quorum morientium viduae et liberi plerique a
diaconis nutriri oporteret.
[za 8-5-1624]
8. maii. Liet een soldat Irlandois, Thomas Barret, onder Secils compaignie, met een vrou
alhier sijn kerckelicke geboden opteyckenen, die evenwel niet een woort en sprac als Yers.
[wo 19-5-1624]
19. Infrequens senatus convenit, et praelectus libellus supplex, nomine senatus ecclesiastici
Ordinibus exhibendus, pro sustentatione pauperum, quorum in dies numerus augetur ob
militum viduas et liberos frequentes. Relatum etiam de diaconorum difficilibus moribus, quae
aegre in usus pauperum quid expendant, nisi statim rependatur, et importunae ipsorum
petitiones reprehensae.
Quidam ludimagister Maseicanus, qui Delphis aliquandiu stetep. 180 (Obs. fol. 124v)
rat, hic commendatione senatus ecclesiatici petebat conditionem. Cui responsum, eas deficere,
apud nos non superesse.
Junius
[ma 14-6-1624]
14., qui erat dies lunae. Extra ordinem senatus indictus, ubi omnes aderant, excepto consule
Deuverdio, qui Hagam erat profectus cum Eckio et Nijportio, reipublicae caussa. Hic plura
proposita.
Inprimis de caussa coniugali Soesteri, qui non comparebat, dicens illam se commisisse
iudicibus politicis. Responsum caussam esse mixtam etiam ecclesiastici fori, ubi cum ea
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componi posset. Nihil esse opus ulterius procedere. Uxor quoque audita, volentem et
morigeram se prebere visa est.
De epitomate cathegesios Zeelandiae incipientibus proponenda.
De libellis a Borculoo excusis, impiis et in nostram relligionem contumeliosis, ut sunt
Cath[egismus] papist[arum] et ille, quem Divae Virgini offerebat, continentem votum ad
p. 181 (Obs. fol. 125r)
divam Virginem in cripta Bonifaciana Traiectensi, et similes. Et iniunctum censoribus et
scholarchis, ut vellent ea de re inquirere et curare, ne tales hic impressi ultra distraherentur.
Iterum quaestum, quod ii, qui in nosocomiis et gerontocomiis sunt nostrae relligionis
homines, vel male tractentur ab iis, qui ibi praesunt, vel ad superstitiones compellantur aut
ridentur. Et iudicatum, quandoquidem a consulibus eius rei legatis nulla fieret ob multiplicem
negotiorum molem expeditio, illa protinus ad senatum politicum deferreretur.
Intercessionem petebant pro Anglo, ad ergasteriam condemnato, qui bonis quidem prognatus,
patre nempe verbi divini ministro, esset, sed variis se criminibus infecerat, qui perinde ad
magistratum amandabantur.69
Quaedam muliercula, quod contra leges publicas peccasset et diaconos insuper verbis
laesisset, intercessionem ad illos petebat per Tecmannum. Ille a collegio nostro, sed re propius
excussa, inventum, illam a camera eleemosinarum condemnatam, et ab eadem restitui debere.
Quidam Antonius Nicolai, mercator, qui Stadae habitaverat, ubi creditorum, ut dicebat, iniuria
bonis fere exutus, sed iuditio imperiali Spirensi restitutus fuerat, cum nuper magistratui
urbano et etiam ecclesiastico exhibuisset literas a Rosaeo, ecclesiaste Hagensi, easque ob
verborum
p. 182 (Obs. fol. 125v)
eius inconstantiam suspectas reddidisset, ac magistratus eas retinuisset, petebat eas sibi
restitui, vel saltem earum testimonium a magistratu exhiberi. Verum cui ii, qui retentionis
caussam dederant, obstarent, nihil actum.
Constitutum insuper est, ut a consulibus impetraretur, ne ludiones, mimi, comici hisce
nundinis Magdalenaeis admitterentur, quod ii damno publico et corruptela morum viverent.
Commendatio alicui ecclesiae membro concessa, ad ecclesiasten quendam, aulicum
Clivensem, ut pro illo intercederet apud senatum provincialem, quo ipsi iustitia administrari
posset.
Diaconi ibidem petierant admitti, et in primis querebantur ipsorum nomine scriptum libellum
supplicem ad Ordines Traiectenses, pro sublevandis diaconorum difficultatibus in
distributione pauperum. Ad quae redditum, rem cum quaestore eorum communicatam, eo
proposito, ut ipse argenta administraret, et communi senatus ecclesiastici nomine exhiberetur.
Cui nondum ultima manus imposita, ac perinde cuique liceret de ea sententiam, quaeque
addenda vel demenda essent, promere.
Alia erat querela, quod nimis gravarentur pauperum oneribus, et tarda esset a magistratu
subventio. Ita cum multorum res haud ferrent pecunias, expendere vellent ea in re remedium
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p. 183 (Obs. fol. 126r)
depromi. Quod ni fieret, se cum dolore et ecclesiae fraudulo, officio tam oneroso defuncturos.
Allegantes eam ad rem Roterodamensium promptitudinem, singulis mensibus pecunias, in
rem pauperum expensas, restituentium, et Delphensium importunum factum diaconatu ante
iustum tempus abientium.
Ad quae dictum, fratres cogitaturos de commodo remedio, interim adhortantes diaconos, ne
sint scandalo ecclesiae, aeterno multorum bonorum dolore, et propriae famae atque adeo
salutis interitu.
Denique de commodo tempore actum, quando nomina futurorum diaconorum proponerentur,
ut ea delectio paribus suffragiis votisque fieret.
Atque ita cum publica precatione discessum et in diem 23. junii senatus dilatus, cum
examinationes extra ordinem candidatorum habendus esset.
Imo classicalis congregatio in re Pistorii, graviter ab Aertsbergio accusati, ad cuius
inquisitionem sex fratres erant amandati,
septimana praeterita.
[ma 21-6-1624]
21. junii. Cum d. Suavio regionem, nobis assignatam, visitavi, ubi plures laborabant ex
dysenteria ac ventris fluxu, admodum contagioso, ex quo plures quotidie peribant.
Domesticas etiam dissidias inter Abrahamum Gerardi, boormaecker, et Mariam, coniuges,
quantum videp. 184 (Obs. fol. 126v)
batur pro tempore extinximus.
Alexandri Coloniensis coniugem invenimus non tantum maritum, sed et urbem reliquisse.
Litem inter Boesbekium et Cornelium Tielensz, ad iudicem iam delatam, componere haud
quivimus.
[di 22-6-1624]
22. Cum examen ad sacram synaxim admittendorum habendum esset, unica tantum puella
comparente, in proximam sessionem dilata est.
Bernardus Johannis in Plataea Ferraria longa, iuvenis 20 haud multo annorum, et ecclesiae
membrum, haud improbantibus parentibus, desponsaverat sibi puellam, parentibus quidem
anabaptistis, sed quae non ita nuper se ad ecclesiam nostram contulerat, et in templo
Jutfaciano sacra fonte abluta fuerat. Huic item authoribus parentibus annulum nuptialem fieri
fecerat. Cum vero ab eadem puella visus esset cum alia in agro, ut mos iuvenibus deambulans.
Et propterea ab illa obiurgaretur. Ille annulum ab aurifabro Ydae, nostrae quondam ancillae,
obtulit. Quam et sibi desponsavit, ut ipse referebat conditionaliter, si parentes consentirent.
Hic igitur petente id matre, eam ob levitatem reprehensus, se ad priorem reversurum promisit.
[wo 23-6-1624]
23. Gelesen den brieff van de Staten, inhoudende enen generalen biddach den lesten deser
maent, omme
p. 185 (Obs. fol. 127r)
van Godt te verbidden de aenstaende plagen ende de groote dreygementen onser vianden, die
sooseer machtich sijn, dat sij meynen, ons te verdelgen ende teniet te maecken, [ende] ons te
beroven van de ware relligie ende onse vrijheyt. Hetwelck wij door onse groote ende groove
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sonden wel verdient hebben. Dat ons de goede Godt in genade wille aennemen, ende de
voorseyde dreygementen afnemen, tot sijnes heiligen naems glorie ende heerlickheyt.
Sijn voorder eenige woorden gevallen van de Soester ende sijn wijff, de conditiën die hij was
voorstellende, ende het seggen van den broeder, protesterende van haer vorders aen te porren,
om bij hem weder te versamelen, want hij haer sulcx kenden, dat sij haer gelichtelicken soude
tecort doen.
Waerop evenwel werden geseyt, dat de kerckenraet haer devoir in sulcx te doen, het haer
officie was, dat men om het quaet ende ongeluck dat bij sommige soude voorgebracht
worden, de goede saecken niet en behoorden te laten. Doch worden goetgevonden, voor desen
tijt de saecke op te schorten, ende sulcke huwelicxe gravamina an het toecomende synodo te
brengen.
De requeste geconcipieert voor de diaconen aen de heren Staten, ende bij deselve diaconen
gerevideert, is gelesen ende sal haer ter handen worden gestelt.
p. 186 (Obs. fol. 127v)
Busshoff absent, gecommitteert sijnde, tot het synodo van Gelderlant te assisteren.
Van seeckere afgedwaelde litmaeten, als 2 die lelicke moorden hebben gedaen (Marten
Albertsz, Thomas Jansz),70 ende een met desertie, overspel, geaufugieert sijnde, te
vercondigen voor het avontmael in genere op de stoele, en daervoor te versoecken communes
preces.
Sommighen noch in suspens te houden, als Abraham, joffrou van Westrenen, Jan Floren
indifferent te laten. Marrichgen Tonisdr., si nova scandala non prodeant, admittendam ad
sacram synaxim.
Hebben eenen jongen van Boemel teergelt gegeven om naer huys te gaen, d’welcke versocht
hadde middelen om te mogen studeren, daer hij hem seer seyde toe geneicht.
Een anderen, Embricensem studiosum, oock met teergelt versien, omme te mogen sich tot
Gorichem begeven, daer hij vermeenden, totte schole gepromoveert te worden. Tevergeefs
geweest sijnde te Groeningen, alwaer sijne recommandatiën gefrustreert waren door absentie
desgeenen, aen dewelcke die hielden.
De huysfrou van Anthoni Claesz hielt noch aen om den brief van Rosaeo, in sijn faveur
gescreven, van de magistraet te mogen recoureren, daer grotelicx over lamenterende. Maer
was hetselve tevergeefs, ende conde
p. 187 (Obs. fol. 128r)
van de kerckenraet daer niet toe geholpen werden.
Drielenborch gaf over een lang scrift, inhoudende 12 articulen, waervan het eerste was, off de
kerckraet hem noch hielt voor een litmaet der gereformeerde kercke, daer hij sich altijt inne
gehouden hadde. Dan door seeckere ongerusticheyden van onthouden, waerdoor hij oeck de
leste reyse niet was aengesproken, als men het avontmael soude uuytdeelen, etc.
Waerop, om de cortheyt des tijts voor dit aenstaende avontmael ende den toecomenden
biddach, men hem niet bequamelicken, maxime in scriptis, als hij versochte, conde
antwoorden. Dan stelden dit uuyt tot nae de celebratie van dien.
[do 24-6-1624]
24. Hebbe ick in de plaets van den borgemeester Deuverden, die qualicken conde, overmits
sijne menichfuldige occupatiën, vaceren, met Tecmanno de visitatie begost van sijn quartier.
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Ende hebben vooreerst, in het poortgen aen de noortsijde van den Rhoomburgerstrate,
gevonden een weversvrou, te bedde leggen, die een wonderlick lichaem, nu seventien jaeren
hadde gedragen. Te weeten een buyck, groot als een tonne, die haer aengecomen is in de
craem van haren sone, nu wonende
p. 188 (Obs. fol. 128v)
in ’t fraterhuys. Heeft dit lichaem lange met verwonderen gedragen sonder pijn, alleenlicken
moyelick sijnde om de swaerte. Doch nu was onder den navel gecomen een swarte, vuyrige
plecke als een aposteume, dragen[de] etter ende bloet, met veele smerte ende pijnen.
Op de Rennebaene hadde seeckere clachte van de weduwe van Schipman, over haer mans
vrinden, niettegenstaende sij alles om vrede te behouden hadde gepasseert. Ende dit leste
gecompromitteert was aen rechsgeleerden ende partijen advocaten Reynop ende Sarcerius, die
evenwel haer tot 2 mael hadde doen citeren voor het gerecht op eenen dach, ende also de
vrintschap tot daertoe noch behouden, gerenverseert. Waerover sij niet weynich gealtereert
sijnde, Paeschen voorleden, haer van het nachtmael hadde onthouden. Ende vraechden advys,
hoe sij haer nu soude mogen dragen, ende ofte sij wel soude des Heeren avontmael mogen
genieten.
Daerop wij antwoorden, dat hetselven stont tot haere eygene beproevinge, ingevalle sij de
saecke den rechter hadde bevolen, om recht daerover te wijsen, ende met geen quaet hert
tegens d’selve vrinden was ingenomen. Meenden wel te mogen het heilig avontmael
gebruycken.
Vorders Esclebeke, de smit, vertoonde sich seer gealtereert tegens sijn susters man, die men
den
p. 189 (Obs. fol. 129r)
Soester noemden, waer deselve sijne suster gescheyden ende afgegaen was, denselven met
verscheyde feyten ende quade traictementen, sijn huysfrou aengedaen, culperende.
Begeerende hij, Esclebeeke, dat de kerckenraet haer niet vorder mette reconsiliatie en wilde
bemoyen, dewijle sij daer geen vrucht (daer)71 uuyt souden trecken. Ende te besorgen stont,
dat de bijeencompste meerder quaet soude veroorsaecken, jae sulck dat sij haer mochte tecort
doen.
[vr 25-6-1624]
Sequenti die. Hebben gehoort de clachten van de weduwe in ’t Wapen van Nassau tegens
haere stiefkinderen, insonder tegens Renen, swager van Vranck van de Pol, ende van de
predicant te Vloeten, Loesius, die sij seyde gesworen te hebben, dat hij geen vrintschap
voortaen wilde houden. Doch seyde, de saecke Busshoff gerecommandeert te hebben.
Tot Rijnevelt op de Oudegraft woonde achter 2 dochteren, gesusteren, redelicken cloeck in de
scrifturen, ende soo het scheen Godt vresende, een afkeer hebbende van de gemeene
conversatie der wulpscher jeucht. Dese worden veel aengevochten van haren buerman, een
soon van een scadelicken mennonyt, die veel listen dede, om d’selve tot sijne secte te trecken.
Veeltijts met haer handelende van de menschwerdinge Christi, willende sustineren, dat
d’selve niet sijn lichaem en hadde van Maria, maer uuyt den hemel.
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p. 190 (Obs. fol. 129v)
Voort de mensche noch hadde ten deel sijn vrijheit behouden, dat den mensche yet conde
wercken ende volbrengen tegens het besluyt Goods, ende diergelijcke, seer absurd tegens de
scrifture ende aller tijden uuytleggingen. Daerop ende tegens Ticmannus allegeerden, dat het
heylige uuyt Maria soude werden geboren, dat Christus wert genoempt de soone Davids, dat
hij soude besitten de troone sijns vaders Davids in der eewicheyt. Dat hij genoempt72 is den
soon des menschen, dat hij een kindeken uuyt de maget Maria was geboren, haer borsten
gesogen hadde, daer gewassen was, dat ons in als gelijck was geweest, uuytgenomen de
sonde, dat hij onsen rechten broeder was, dat hij onse sonden in sijn menschelicke lichaem
moste dragen, ende door sijn doot wechnemen den schultbrief onser ende onser ouderen
misdaden. Dat het woort mensch geworden was, te verstaen is door aenneminge ende niet
door veranderinge, dat beyde de natueren in Christo, de godlicke ende menschelicke,
verscheyden sijn gebleven onvermengt. Dat Godt wort geseyt, hier ofte daer tegenwoirdich te
sijn, is ten aensien van sijn openbaringhe, d’wijle Godt, die met sijn cracht overal
tegenwoirdich is, in de scriftup. 191 (Obs. fol. 130r)
re daerwert te verschijnen ende te sijn, daer hij sijne heerlickheyt spetialicken openbaert, etc.,
geseyt te minne, also onse swackheyt tegenmoet te gaen, ende sijne grootheyt ende macht ons
eenichsins voor te beelden, etc.
Daerna den heer Van Aertsbergen versoeckende, hebben de groote clachten van hem gehoort.
Ende sijn daervan verscheyde testimonia ons vertoont van sijne geschillen met Pistorio ende
sijne huysfrou, die sich seer bandich ende halsterrich tegens den maerscalc ende schout tot
Abcouden hadde aengestelt, d’selve met veele blamen ende injuriën beladende, die daeraf
wilde redenen hebben. Liet ons veelvoudige attestatiën daervan sien. Versocht mede sijne
scriften van den classe gerestitueert te hebben. Claechden mede over de onversichtige
handelinge, daerinne gepleecht bij Dungano, die de scriften hem bij de Staten ter handen
gestelt, om in den classe te brengen, sijne parthijen hadde gereveleert. Oock enige worden in
sijn prejuditie noch onlancx op de maeltijt ten huyse van den heer Van den Boetselaer hadde
laten luyden. Scheen te willen seggen, dat sijne vianden, Ploos, den procureur-generael ende
diergelijcke, frigidam affundeerden, ende het vier door den voornoemden predicant ende sijn
aenhangeren
p. 192 (Obs. fol. 130v)
foveerden. Somma, verthoonden sich geheel onstelt, veel afgegaen ende maegerder (anders
een man van sware dispositie, ende geen gemeene corpulentie), door dese haspelinge
geworden te sijn, d’wijle sijnen naem ende eere daerbij te onrecht geledeert ende geblameert
was, die niet en conde gerestitueert worden, dan door publycque satisfactie.
[wo 30-6-1624]
Den lesten junii gecelebreert eenen publiquen biddach, door het verbonden Nederlant, Godt
wil ons in onsen noot genadelicken verhoren.
[do 1-7-1624]
1. julii. Gehouden more solito de censuren.
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Worden voortgebracht één wonende op Vredeborch, tusschen de twee molens, die getrout
hebbende een vrou, heeft vernomen, dat d’selve bij een jongen, in sijn huys wonende, heeft
kinderen verwect. Ende soo de vrou hem verweet, geen man genoch te sijn, heeft haer
gesecht, te houden met vrijheyt van te converseren mit den jongen. Et uxoris leno dicitur esse
sui, cum sit ecclesiae membrum, grotelicx geseyt, strafwerdich, ende te onthouden a caena.
Quidam vicinus Werneri a Kesteren buergerucht gemaect tegens een voerman, hem niet
willende betalen. Daerover te censureren.
De weert
p. 193 (Obs. fol. 131r)
in de Croon, op den hoeck van de Potterstraet, met een sergeant grote woorden gemaect, jae
denselven gesmeten, de Nuede overeynt stellende. Daerover te bestraffen.
Proponebatur item, dat joffrou Van Blitterswijck niet alleen de kercke hadde bedroeft met
haer quaet comportement, maer oeck enen Vosch van Overijssel lelicken beschuldicht, van
het feyt met haer bedreven te hebben. Die dat metten hoochsten eedt hadde ontkent, dien sij
nu wederom ontschuldicht, ende maect een Sitton de vader daervan.
Worden oeck den onderschout beschuldicht van grote nalaticheyt, der heeren placaten ad
mores et vitam seer qualicken te executeren; dat veele ende verscheyde hoerhuyse ende
openbaere bourdelen worden gehouden. Dat oock onlancx op st. Jacobskerkhoff 4 hoeren
naect bij avonden hadden gedanst.
Exhibeerden eenen Stupanus, gewesene predicant, een supplicatie, verhalende hoe hij door
die Spaense tyrannie uuyt de Veltolyne was voor drie jaeren verdreven, ende met noch drie
andere een tijt geweest in Engelant. Doch die vertrocken sijnde, d’wijle sij hadden de
bewijsen van hare qualiteyten, was die gaen soecken. Waerp. 194 (Obs. fol. 131v)
onder was een eedelman, Thomas de Plana. Somma, de petitie strecten tot een subsidie. Dan,
so de diaconen niet seer daertoe waren geneicht, om de groote armoede der gemeente, werden
noch door tusschenspreecken van den kerckenraet met V gulden vereert.
Claechden noch seer de diaconen, dat de gasthusen geenen siecken wilden innemen, met den
bloetganck besmet sijnde. Die daromme tot groter last vielen van deselve, ende versochten
daerinne, bij de magistraet mochten versien worden. Gelijck oeck dat Henric van Helsdingen
mochte werden geporret tot betalinge van hetgeene hij van den armen onder hadde.
[vr 2-7-1624]
2. Adfui d. Tecmanno, 2 litmaeten aennemende, een snijdersgesel, Bernt Bartholomeusz, ende
joffrou Elisabet le Fevbre.
De moeder van Yken Cornelis heeft seer geclaecht over Beernt Jansz, die haer dochter so
instantelicken heeft begeert, ende interim een ander belooft. Seggende haer seer onrust te
vynden, ende dat niet wel daerin werden gehandelt.
[za 3-7-1624]
3. Dede Suavius de proefpredicatie.
Ende versochten haer hylicxe geboden Cornelis Adriaensz de Roy, met attestatie van
Alfertgen van Malburch, sijnre moeder, brudegom, ende Mechteltgen Wil-
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p. 195 (Obs. fol. 132r)
lemsdr. van den Berch, wonende bij de Scalckwijcbrugge, geassisteert met haer moeder.
[zo 4-7-1624]
4. Is in den Dom ende s. Jacob het sacrament des avontmaels ons Heeren uuytgedeelt, in den
Dom Bushovio et Langio panem et vinum communicantibus, et consule Deuverdio, me,
Johanne Boschio ac Wernero a Kesteren ministrantibus.
[wo 7-7-1624]
7. Voorgehouden van Marrichgen Anthonis met haer buer, hoe d’selve Langium ende
Utewalium onthaelden. Waeromme oeck geseyt worden, dat sulcke ondeugende luyden
geweert behoorden te werden van het avontmael, ter tijt dieselven souden met boetveerdicheyt
hare sonden bekennen, ende selver admissie versoecken.
De huwelicxe wederversamelinge van den Soester ende sijn huysfrou worden noch
uuytgestelt, doch hebben wij van Nellenstein verstaen, dat bij sententie van de magistraet was
verstaen, dat sij haer weder met malcanderen mosten vergaderen. Ende hetgeene daeruuyt was
gebracht, weder inne moste werden gevordert, ende bij fouten van onwillicheyt soude den
officier daerop inquireren.
Las Langius seeckeren brief van Acronio, hem recommanderende seeckere 2 soldaten uuyt
den Overpals, die van den grave van Anholt waren gevangen geweest, ende versochten eenich
subsidie tot haer rantsoen, hebbende van verscheyden plaetsen eenige collecten vercregen.
Doch also de
p. 196 (Obs. fol. 132v)
broeders, collegialiter daerover de magistraet te compelleren, difficulteerden, worden
goetgevonden dat die, aen wien privatim de recommandatie hielt, ’tselve soude tenteren.
Gaff Bemmell eenen rijder ende een rijcxdaelder vanwegen een litmaet, die overmits een
quaet been niet hadde connen communiceren, om de diaconen te geven totten armen.
Worden oock goetgevonden, dat den preses ende scriba wilden onder de gravamina, de
magistraet voor te stellen om af te schaffen ende op te letten, voorwenden de costelicke ende
pompeuse begravenisse, bijsonder van de kynderen ende maechden, die een nieuwe
superstitie schenen te smaecken, ende nu door het overlijden van de dochter des heeren Van
Vogelensanck begost was.
Oock werden geproponeert van eenige scholen, ende meenden De Beer, dat men de
canonisiën, die elcx hare scolen plachten te hebben, soude tot nieuwe met hare costen op te
rechten connen solliciteren, daer oock schamele kinderen sonder costen mochten geïnstrueert
worden. Verum hic toties cantatus hylas vacuas evanescet in auras. Dicwils hebbe ick
diergelijcke voorstellen gedaen in initio presbiteratus mei, sed nequicquam, nullis aures
arrigentibus.
p. 197 (Obs. fol. 133r)
De diaconen proponeerden oock, dat men mochte letten op haere beswaernissen, vragende
ofte de requeste te dien eynde aen de Staten gedestineert, hadde overgelevert. Daerop werden
geseyt, dat d’wijle het haer eygen versoeck was, sij ymant uuytten haeren daer souden
toevoegen. Dat het noch geen bequaemen tijt was geweest, ende Ticmannus, naer Dort
reysende, d’selve onder Busshovio hadde gelaten.
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Si proponeerden, van haer collegie te augmenteren met eenen neffens den boeckhouder, die
sorge soude dragen voor de vremde kynderen, die gealimenteert ende ander souden mosten
worden.
Werner Jansz van Kesteren proponeerden, dat den borgemeyster Deuverden hadde
geproponeert, dat men wel mochte te Melaten buyten Utrecht een weeckelicke predicatie
institueren, so daer eenige litmaten waren, ende van De Bilt ofte daerontrent eenige mochten
toecomen. Maer de predicanten vonden sulcx ongeraden, haer moylick ende de kercke
ondienstelick, om de weynige, die in sulcke plaetsen quamen, tot spot van de vianden selver,
gelijck sulcx dagelicx in de gasthuys-kercken so buyten als binnen worden bevonden.
Ten lesten heeft men beginnen te praepareren
p. 198 (Obs. fol. 133v)
tot de nominatie van de nieuwe ouderlingen ende diaconen. Ende sijn bij provisie voorgestelt,
ende in’t pampier gebracht, de volgende:
Tot ouderlingen: Roeloff van Zijll, Antoni de Goyer, Gijsbert Jansz van der Well, Bart
Pouwelsz van Vreeswijck, Cornelis Cnijff, den heer van Amerongen, borgemeester Bijlart
Pauwels Morelse, deletus, Claes Arissen van der Meer, Wessel Dops, Gerrit Dircksz,
stoeldr[aeyer], Rolant Gerobulus, Reinier Lieftinck, Gerrit Jansz van der Hollic, joncker Van
Gistel, raetsheer Cock, deletus.
Tot diaconen: Johan van de Poll, Harman Gerritsz van Pampurg, Dirck Laethouwer, Wessel
Jansz Doph, Cornelis Jansz van Wijckersloot, Henrick van Mansvelt, Henrick Roelofsz, Hans
Versteech, Adriaen van de Kemph, Frans van Deuverden, Michiel Melisz, deletus, Cornelis
Quint junior, Doctor Steenbergen, Daem Jelisz van Couwenhoven, Jan de Rijck, Peter de
Gruyter, Caerl Pouwelsz, Aert Foeyt, Willem Dircksz van Steenbergen, Hendrick Jacobsz van
Coetsvelt, Cors Pietersz, deletus, Jan Roelofsz van Nordijck.
Willem Knijf nominatus, sed a plerisque improbatus.
Joost Cornelisz ende Adam Willarts nominati ad diaconatum, sed cum illud res ipsorum non
viderentur pati, pro hoc tempore praetermissi sunt.
p. 199 (Obs. fol. 134r)
[do 8-7-1624]
8. Alsoo Dunganus niet wel was, heeft Langius geweest over het examineren, me et Boschio
praesentibus. Ende worden aengenomen 3 jongedochteren, een getroude vrou, alse
Aechgen Gerritsdr. van Berckenro, … van Brevelt, ende
Willemgen Andries van Voerstdr., wonende in de Breestraet, ende …
[zo 11-7-1624]
XI. Geproclameert de geboden van mr. Thomas Hurnius, raet ende rentmeester-generael van
de domeynen des Stichts van Utrecht, weduwenaer van Adriaentgen Hessels, met joffrou
Hillegont Hoevenaers, weduwe van Adriaen van Helsdingen.
Noch Anthonis Nijs uuyt Zeelant, met Anna Swaerdecroon, jongedochter.
Te proponeren den broederen predicanten, dat sij ten lesten eens willen het gebedt, dat sij over
veel jaeren belooft hebben, den cathegist in te stellen als een formulier voor de tuchtlingen.
[wo 14-7-1624]
14. Geprojecteert uuyt de genomineerde,
tot ouderlingen: Gijsbert Jansen van der Well, Roeloff van Zijl, Anthonis de Goyer, Cornelis
Bor.
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Tot diaconen: Harman Gerritsz Pamberg, Daem Gillisz van Coudenhoven, Jan de Rijck,
Adriaen van der Kemp, Hendrick van Mansfelt, Henrick Roelofsz.
p. 200 (Obs. fol. 134v)
[do 15-7-1624]
15. Is geprocedeert totte electie, ende sijn in onse geprojecteerde geapprobeert, uuytgesondert
een ouderling met stemme overwonnen, te weeten Borre, in wiens plaets is gestelt Bart
Pouwels van Vreeswijck.
Ende een diacon, te weten Harman Gerritsz, in wiens plaets is gestemmet Cornelis Quint den
jongen. Sommige waren met de twee boven, bij ons geprojecteerde, ende bij de meeste
stemmen achtergebleven, so wel niet tevreeden, overmits den eenen noch voor sijn
diaconschap dubieus was geweest in de relligie. Ende d’ander, kerckmeester sijnde van st.
Jacob, daer wilden eenen papistigen organist indringen, tegens advys van het gemeen carspel.
Doch op de nieuwe, bij de diaconen opgestemde, worden geseyt, den eenen in weynich
respect te wesen, als daer men gewoon was, den droel mede te houden. Ende den anderen wat
tot het speelen ende op den dronck geneycht. Sic nemo sine vitiis.
Daer waren twee opiniën in’t voornemen ende nomineren. Der eenrer was, dat men bekende
stichtelicke, die voor desen haer wel hadden gequeten, soude nemen voor andere, dubieuse,
opdat de kercke seecker mochte
p. 201 (Obs. fol. 135r)
gaen. Der anderer, dat men moste nieuwe verkiesen, daer men goede getugenisse van hadde.
Om soo daerdoor meer te trecken ende te toonen, dat meer goede mannen tot sulcken ampt in
de kercke bequaem waren, die anders souden schijnen gepreterieert ende veracht te worden.
Quorum hac vice opinio maxime obtinuit. Erant nihilominus qui existimarent, fratres
ministros hoc modo suam stabilire authoritatem, semper novitios adscissendo. Christiana
tamen charitas meliora sperare nos de illis docet.
Dicebatur etiam nonnemo, vel precio adfectare huiusmodi munus, tam onerosum ac pium.
Quod nefas putavi credere, nisi et adeo vel ambitiosos vel stultos superesse putemus, qui
Simonis Magi sectam hoc tempore renovare velint.
Proponeerden de diaconen, dat men niet en behoorden te procederen totte excommunicatie
van ymanden, sonder haerluden daervan te verwittigen. Daerop worden geantwoort, dat men
noch niet met de voorgaende personen, die nochtans openbare, bekende, grove, scandelicken
sonden begaen hadden, maer dat men alleenlicken was in paeparatoriis. Dat men oeck niet en
souden procederen totte selfde, sonder haere als een treffelick lit der kercken. Gelijck ook van
de gehele kercken
p. 202 (Obs. fol. 135v)
kennisse. Dat evenwel de judicature daervan eygentlicken toequam de kerckenrait. Daeronder
de diaconen niet en behoirden in dese stadt, maer alleenlicken in cleyne steden ende vlecken,
ut expresse articulis 37-38 ordinis ecclesiastici declaratur. Hoewel in de voorgaende
kerckenordre-capittel van de kerckelicke vergaderinge, capittel 2, sij eenichsins schijnen
gekent te worden. Doch niet expresse, ende is oeck deselve geannuleert.
[vr 16-7-1624]
XVI. Ontboden de geëligeerde, soo diaconen als ouderlingen, die alle sijn gecompareert,
uuytgesondert Gijsbert Jansz van de Wel ende Henrick Roelofsz, beyde buyten. Ende is haer
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deselve electie voor gehouden, oeck dat sij souden willich sijn in’t onderteyckenen het
synode, ende sijn daertoe alle bereyt geweest. Doch bijbrengende eenige excusen van
onsuffisanse, jonckheit, andere occupatiën, etc., parergos. Doch Henrick Roelofsoon huysfrou
heeft begeert, aen Langium te willen proponeren haere excusen in den kerckenrade. Als dat
hij onlangs gehout was, hier een vremdeling, ende daeromme princepalicken gecomen
metterwone, omme gerustelicke te sijn buyten alle publycque bedieningen. Maer en sijn niet
aengenomen, dan soude men sijn tegenwoirdicheit verwachp. 203 (Obs. fol. 136r)
ten. Ende hiermede gedimmitteert, sal men sonnendachs de eerste voorstellinge daervan doen
in de kercken, more solito.
Is doen oeck geseyt van te vercondigen de generale collecte tegen den eerstcomenden vrijdach
den 23 julii.
Geselaer proponeerden van seeckere vrou, die van hem hadde ontfangen 12 stuivers van een
anders wegen. Ende seyde, een 4 st. voor een schelling bij hem gegeven te sijn, waervan hij
niet en seyde te weten. Hierover d’selve met veel laster ende schelwoorden hem heeft
bejegent. Die daerover bestraft sijnde, so van de diaconen als almosiniercamer, niet en hadde
willen desisteren, maer d’selve insgelijcx grotelicx injurieerden. Vraechden, wat daerinne te
doen stont. Dan, d’wijle d’selve persoon was een onbescheydene persoon, geen litmaet van de
kerck, meenden sommighe, dat men d’saecke soude bij gecommitteerde de magistraet
aengeven.Andere, dat men se noch soude eernstelicken vermanen, ende persisterende sonder
bekentenisse, door den officier doen dreygen. Scepen Bemmel meenden, also sij de proben
van Buchel genote, dat men in’t reveu van de personen, deselve genietende, hetwelck corts
soude geschieden, op haer mochte letten. Interim inquirerende na haer kinderen ende vorder
comportement.
Worden meer gelijcke gravamina geproponeert, oock bijgevoecht, hoe slap de magistraet was
in sulcke moetwillen te bestraffen.
p. 204 (Obs. fol. 136v)
[wo 21-7-1624]
Den 21. sijn swac in de vergaderinge geweest.
Ende is vermaninge gedaen van Drielenborchs request.
Van de excusen van Henric Roelofsoon, tot diaken vercosen, die evenwel niet goet is
gevonden aen te nemen, propter consequentias.
De huwelicssaecken van Jan Floren om sijne cranckheyt uuytgestelt.
Ende van den Soester is onder handen van den gerechte, die d’selve beter sullen brengen tot
uuytcompste.
Worden oeck vermaent goet te wesen, sommige voornamentlicke personen van haere fauten
te vermanen, als de raetsheer C., van het wat te matigen in den dronck, als noch sommige
andere.
A.van Westrenen versochte tot sijn vordel kerckelicke attestatie, die nochtans meermaels, so
met woorden als met wercken getoont hadde, hoeseer hij daeraf was vervrempt. Meenende
nu, met eens ter kercken te comen, sulcx te verwerven. Maer werden hem afgeslagen. Ende
dat hij allegeerden, sijne kynderen gedoopt te sijn in de kerck, werden geseyt, sulcx meer vel
moris recepti vel necessitatis te sijn. Nisi in numero anabaptistarum voluisset haberi, cum
remonstrantium liberi plaerique in publico templo tingantur.
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Worden mentie gemaect van de diaconissen, in de oude kercke bekent. Dat te Wormer, oock
tot
p. 205 (Obs. fol. 137r)
Amsterdam ende andere plaetse, noch sulcke waren, die den armen dienden. Hoe orbaerlic het
soude wesen, diergelijcke mede inne te brengen, omme den noot der armere vrouwen te
versorgen.
[wo 28-7-1624]
28. Onse leste vergaderinge gehouden, iam proxime hoc officio defuncturus.
Hic instabat Drielenburgius, an quid ad ipsius requisita actum vel deliberatum esset. Sed cum
scripta ab eodem senatui oblata essent, apud Dunganum responsum fuit, ut cum ipso ageret,
remque planius apud eundem explicaret. Nos nec opere nec consilio defuturos, quantum
aequitas vel officium postularet.
Cum Abrahamo Johannis, aliquandiu a communione suspenso, actum. Ipsique ob oculos
positi inciviles mores, modusque agendi irreverentialis. Postulatumque, ut senatui eo nomine
satisfieret, culpamque aperte agnosceret. Quod tandem fecit, veniam petiit, ac sic admissus
iterum et reconciliatus est. Boscio causam ipsius satis calide et imperite agente.
Suavius tum dictus febre laborare.
Atque ita tandem discessum. Ut autem eius, quo maxime tota hac mea administratione
collimare solitus sum, aliqua apud meos symmystas extaret memoria, scedulam scriptam
tradidi, qua sequentia contip. 206 (Obs. fol. 137v)
nentur:
“Twe saecken, broeders, sijnder nodich dengeenen, die d’opsicht op de kercke Godts bevolen
is te beneerstigen, ende waerop sij haer oogenmerck voor alles behoren te hebben. Die eerste
is, dat sij soecken alle middelen aen te wenden, die tot stichtinge ende vermeerderinge van de
gemeente derselver dienen, oorbaer ende nodich sijn. De andere is, dat sij arbeyden soveel in
hunluden is, dat mogen alle superstitiën, wangeloven ende secten geweert worden.
Tot de eerste behoren verscheyde opsichten, gelijck oeck tot de andere; ende sommige de
kercke eygen sijn, oock eenige met de wereltlicke ofte politycque regieringhe gemeen.
Waervan ick alleen hier in’t papier brenge sommierlicken dit weynich, hetwelck, wel ingesien
beneersticht ende bevordert, groot goet in onse kercke soude connen inbrengen, soo sonder
twijfel den goeden Godt sijnen segen daertoe soude geven.
Tot vermeerderinge dan van de kercke, behalve alle generale middelen, sonder dewelcke
d’selve niet is ende niet bestaen en can, als sijn de goede gesonde leere, het stichtich leven,
afschouwen van alle dingen, die tot
p. 207 (Obs. fol. 138r)
aenstoot ende ergernissen den swacken strecken, ende diergelijcke, is hooch, jae op’t
alderhoochste nodich, dat op de jonckheyt wel gelet wort, dat d’selve mach, in de vrese ende
kennisse Gods opgebracht, tot dienst van haer vaderlant ende de kercke opwassen, waertoe
princepalicken dienen de scholen, het opsien van dewelcke behoort den kerckendienaers ofte
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kerckenraet sonderling te wesen gerecommandeert,73 hoewel de scholarchen ’tselve sustineren
willen, haer alleen te competeren, daer nochtans de kerckenordre anders van gevoelt.
Ende behoorden vooreerst te letten, dat alle meesters sodanich waren, dat sij niet alleen
litmaten van de kercke, bequaem om te leren lesen ende scrijven, bevonden mochten werden,
maer oeck om van joncx op den kinderen te leeren de fondamenten van de kennisse ende
vrese Goodts, ende die deselve in te scherpen bij alle gelegentheden, soo met leere als met
leven. Sulcx dat alle vremptgesinde (als noch veel in onse stadt sijn), die haer niet en willen
totte kercke begeven ofte alleenlicken pro forma ende tot voldoeninge van de gerequireerde
belooften, als sij meenen, somtijt verschijnen, met herte ende leven gants daervan vervrempt,
van het houden van de
p. 208 (Obs. fol. 138v)
scholen behoren geweert te worden. Dat geene dan stichtige boecken, ende dat eenformich,
daer mochten geleert worden; dat de meesters haere kinderen na gelegentheit hares
ouderdoms ende verstants cathegiseerden, ende hielden soveel doenlick ware tot het gaen in
der kercken.
Alle hetwelcke qualicken can geschieden bij sulcke, die selfs onvast in hare relligie ende in
haer leven ongebonden sijn.
Waer het mede seer dienstich, dat men aen de overicheden aenhielt, dat eenige sonnendaechse
scholen werden opgericht, waerinne eenyder sonder costen souden mogen leeren lesen ende
scrijven, sonderling in de fondamenten onses christelicken geloofs onderwesen werden,
waerdoor alderley sorten van menschen nutticheyt souden trecken voor hare kinderen. De
gelegentheyt ende bequaemheyt daertoe is veel in dese stat, de exemplen van de voorgaende
tijden connen ons daertoe leyden ende middelen administreren, so men maer deselve wille bij
der hant nemen. Souden hiertoe aller dergeenre kinderen, die eenichsins ofte van de gemeene
goederen ofte van de gewoonlicke aelmissen genieten, gehouden sijn te verschijnen, met
scherp
p. 209 (Obs. fol. 139r)
opsicht. Ende hierdoor soude mogen voorcomen werden, dat wij niet en vervallen in de
uterste barbarie ende godtloosheyt, daer wij mede werden gedreicht. Wij sien dagelicx onder
de gemeene luyden den sonnendach anders nergens toe te dienen dan tot exercitie van alle
ongebondenheit; hetselve leeren de kinderen van hare ouderen, ende die hebben’t bij de hare
so aengenomen, in der maten dat veele (als men de uuyterlicke ceremoniën van den doop
alleenlick uuytneempt) also weynich redenen van haer christendom souden weten te geven als
de wilste ende barbarichste natiën in Oost- ofte West-Indiën.
Veel sijn dickmaels met gewichtige saecken, als men die noempt, seer becommert; het is
recht, maer laten wij die niet gering achten, daerop stuent het fondament ende opbouwen van
onse relligie, naest Godt, ende onsen staet ofte republique, jae onser sielen salicheyt ende
eewige welvaert.
Laet ons dese opmerckinge niet in de wint slaen, alsofte het kinderwerck waer, want het is so
seker als de seeckerheyt selfs, gelijck niet alleen de heylige scrift in soveele plaetsen ons
aenwijst, maer oeck de ervarentheyt van allen tijden ende de scriften van alle ver-
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p. 210 (Obs. fol. 139v)
standigen affirmeren het, dat van quade opgebrachte jonckheyt niet anders dan ongeregelde,
onverstandige, ongodlicke inwoonderen voort werden gebracht, die ten lesten dienen niet
alleen tot haer eygen val, maer oeck tot de uterste ruyne van de landen, daer sij opgevoet sijn,
ende totte meeste confusie van de relligie ende regieringe. De natuer wijst sulcx aen, de
heydenen hebben’t weleer genoch verstaen, de wilde, woeste menschen connen het uuyt haer
eygen licht kennen.
Doch so mijn voornemen niet en is, hierover lang te discoureren, sal voort totte andere gaen,
te weeten van alle superstitiën ende secten te weren ende als te doen verdwijnen, opdat het
goede cruyt niet en werde verstict door de veelvoudicheyt van het oncruyt, dat den duvel
dagelicx soeckt te sayen, waertoe dienen goede wetten ende executiën derselver, waertoe de
overicheden dickwils moeten werden vermaent ende gebeden, ende insonder om te willen
benemen de middelen, daer deselve superstitiën ende wangeloven door werden gevoet ende
onderhouden, gelijck sijn de ophoudinge van de jegenwoirdige cloosteren, welcke sijn als
seminariën ende broetnesten van
p. 211 (Obs. fol. 140r)
alle grouwelen, tegens den wille Goots so opentlicken strijdende, bij verdoolde, verblynde
menschen hertneckelicken geëxerceert ende met eenen verkeerden ijver onderhouden. Dit can
lichtelicken geschieden, dewijle soo weynich oude baginen so groote plaetsen sijn
occuperende, ende dickwils niet boven twee ofte drie een geheel clooster, dat sij dan voorts
vervullen met eenige jonghe, onder decsel ofte van dienst, die sij in haer onthout van deselve
trecken, ofte van namaech- ofte vrintschap, ofte van de cost bij haer te copen, ende (dat noch
alles te boven gaet ende met groot verwonderinge van veelen gesien ende geleden wert) van
schoolhoudinge, soo men siet, dat in een clooster ontrent de 40 dochterkens in de cost gaen,
die daer worden onderwesen in hantwerck, François te leeren, musycq singen ende spelen,
ende andere consten, waertoe men noch meestersen heeft uuyt Brabant ontboden. Hier werden
uuyt alle provintiën kinderen van de paepsgesinde bestelt; dese worden in sulc een plaetse van
allen superstitiën vervult, selfs de matresse in haer superstitieus habijt dagelicx gaende, de
camerkens met superstitieuse beeldekens ende afgodens
p. 212 (Obs. fol. 140v )
verciert. Hier ontfangt dien ouderdom het venin, dat se meest tot in haer graft voeren, geen tijt
bequamer sijnde totte vaste imprentinge der opiniën als deselve, ende dat princepalicken in de
meyskens, die van natueren haest aennemen ende hertneckich bewaren, dat sij in haer jeucht
leeren, insonderheyt tot superstitiën ende wangeloven, daer die toe geneicht sijn, streckende.
Dit, seg ick, wert gesien in een gereformeerde stadt, bij veele met verwonderinghe, bij eenige
oeck met bedroeftheyt.
Hierenboven behoort wel gelet te worden op de vicariën, dewelcke sijn als lockasen ende
voetselen, daer de mispapen mede werden onderhouden, ende verscheyde hare kinderen tot
sulcke superstitieuse exercitiën opfocken; de exemplen sijn odieus ofte hatich voor te stellen,
doch genoch bekent. Ende soo men wil gaen oversien alle die mispapen, die jegenwoirdich in
de stadt geleden worden en toegelaten sijn te wonen, men sal bevinden, dat deselve meest alle
op sulcke goederen na de reformatie sijn voortgecomen. Hierop sullen de broederen
hertelicken gelieven te letten, de overicheden met alle occasiën vermanende, dese grote
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p. 213 (Obs. fol. 141r)
scandaelsteenen uuyt den wege te nemen, ende de goeden, nu tegens onse relligie ende
consequentelicken tegens den staet van onse landen misbruict, tot beteren ende Godt
aengenameren dienst te gebruycken, opdat de dreygementen der straffen, in de godlicke
scriften so menichfuldelicken gedaen over sulcke nalaticheden, niet ons en overvallen ende
als comen te overstulpen.
De exemplen ofte voorbeelden sijn versch, onse nabueren sijn onse spiegels, in wiens verderf
ende onderganck wi onse aenstaende ellenden mogen aenschouwen, so wij niet en soecken
onse leven te beteren, ende daerdoor den almachtigen Godt ons genadelicken beware, die wi
bidden, dat de herten van onse overicheden aenroere ende onser aller bewege tot warachtich
berou ende leetwesen onser voorgaende faillen.”
Augustus
[zo 1-8-1624]
1. Also Suavius niet wel en was te passe van een binnencoortse bestreden, heeft Langius in
sijn plaetse de bevestenisse van de nieuwe gecoren ouderlingen, die hierboven sijn
genomineert. Ende na de praedicatie in de camer alle, so oude als nieuwe, vergadert sijnde,
heeft de praeses Buschof de afgaende, so diaconen als ouderlingen bedanckt van haren dienst,
versoeckende d’selve, te gelegenp. 214 (Obs. fol. 141v)
der tijt haeren raet ende behulp de kercke niet te ontrecken. Ende na de aencomende
gegratuleert waren, is daer gescheyde. Et sic biennali hoc munere satis molesto defunctus
sum, cum nulla inter nos discordia fuisset exorta. Tantum cum diaconis, plus satis sibi
assumentibus, interdum quaedam nubeculae intervenissent.
Worden een hertelic gebet begeert voor een jonckheer (den heer Van Zeventer)74 daer veel
aen gelegen was, ende die seer cranck was, neffens ontrent noch wel voor 60 crancke
litmaten; de sterfte continueert.
September75
[do 9-9-1624]
Ende is den 9. gestorven den nieuwen vercoren boeckhouder van de diaconie, Jan de Rijck,
noyt sijne bedieninge aengevangen hebbende, maer tsedert altijt met een seer pestilentiale
coortse in’t bed gehouden sijnde.
Eodem die. Het tweede gebot geproclameert van heer Aernt Peter Aluwijnsen, ontfanger van
de generale middelen van Zuyt-Hollant binnen Dordrecht, weduwnaer, ende joffrou Frederina
van der Hel, genaemt Brienen, jongedochter van Utrecht.
Bij dese infectueuse tijden wort versocht een sieckentrooster, apart voor dengenen die aen de
besmettelicke sieckte cranck sijn, d’wijle Absolom gaende bij deselve, sich schouwelic maect
voor andere. Ende is ’tselve toegelaten enen Rochus Eliasz voor een half jaer.
Gisel, uuyt het pausdom overgecomen, ende een
p. 215 (Obs. fol. 142r)
wijle geprobeert, is ten lesten gepromoveert, om het evangelium tot Tamen in de Proostie te
bedienen.
74
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[zo12-9-1624]
12. Geproclameert de geboden van Jasper Cambier, jongman van Londen, wonende tot
Amsterdam, met Aleyt van Drillenborch, jongedochter van Utrecht, wonende op de Graft bij
st. Jacobsbrugge.
[za 18-9-1624]
Gestorven Bert Pauwelsz van Vreeswijck, ouderling, den 18. in’t begin van sijn bedieninge.
[zo 19-9-1624]
19. Marrichgen Gielis, bij de Camp, getrout met een weduwnaer in’t bolwerck aen de
Brigittenstege.
Den 26. septembris sal in den Dom ende st. Jacob het nachtmael gedeylt worden, ende acht
dagen daerna st. Nicolaes.
[vr 24-9-1624]
24. Ontrent den één ure des middachs is ds. Johannes Langius in den Heere gestorven van een
seer heftige coortse.
Is eenen gemeenen biddach gepubliceert, op den 29. septembris te houden, ad advertendum
praecibus morborum, bellique mala.
[zo 26-9-1624]
26. Celebrata synaxis in Summo et Jacobaeo ex ordinario, admodum paucis praesentibus.
Oock doen voorgestelt den pest-sieckentrooster, hiervoor gementioneert.
Tot boeckhouder is gecoren in den overledens plaetse Florentius de Goyer.
[zo 24-10-1624]
Den 24. octobris. Sijn van de stoel vercondicht als abuseurs ende die het synode hadden met
hare verclaringe ende onderteykeninge bedrogen, Swederus Johannis ende Wilhelmus
Riddersbach, de oversulcx tot excommunicatie den volcke worden voorgestelt, ex sententia
synodi postremae.
p. 216 (Obs. fol. 142v)
[do 28-10-1624]
Is in den Dom publice gedoopt, adstante Casparo Varleto, Simon Passaeus, filius Crispiniani,
chalcographi, patre ea in arte non inferior, iussu Daniae regis profecturus postridie
Coppenhagam, stipendio 100 thalerorum imperialium.
Eodem. Gepubliceert, dat men voortaen alle dynsdaechs ende vrijdaechs tsavonts de
winckelen sal sluyten, wanneer men de avont predicatiën doen sal, soolange de belegeringe
van Breda duert, ut Deum pro eius liberatione precemur.
[zo 31-10-1624]
31. Van de stoel vercondicht, dat men soude Godt bidden, om te willen dirigeren de saecke
van de verkiesinge eenes dienaers. Dat sulcken werde gevordert die dienstich ende
proufijtelick ware voor de gemeente Goods.
Oeck dat men soude den aenstaenden dynsdachavonts ten vier uren de winckelen sluyten,
ende alsdan een bidversamelinge in den Dom doen. Schorsende de predicatie ’smergens in st.
Geertekerck, desgelijcx vrijdachs tsavonts.
Worden de geboden des huwelicx onder andere gepubliceert van Gijsbert Ambrosius, van
Mijdrecht, ende Anneken Cornelis van Wededr., aen de Backerbrugge.
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p. 217 (Obs. fol. 143r)
[---11-1624]
In novembri is bij de heeren Staten-Generael ingestelt een bid- ende vastedach, alle
woensdagen, de belegeringe van Breda gedurende, ende sal beginnen den 24. deser, wanneer
de andere, in dese provincie ingestelt, sullen cesseren.
[do 9-12-1624]
9 decembris. Gesien in de kercke vier gedeputeerden van de kercke tot Hoorn, omme te
beroepen Gerardum Puppium, dienaer des goddelicken woorts tot Brueckelen, in den
Gestichte, van goede gaven ende oeck leven. Maer ommedat hij scheen eerst met de
arminianen te hangen, is van onse kercke alhier veel daertoe genegen wesende, gerefuseert.
Evenwel sijn gesonden, so uuyt de kerckenraet als magistraet, om hem te horen, ende souden
misschien niet heel vreempt geweest sijn om hem te beroepen. Tenware sij verstaen hadden,
dat hij te verre ware geïngageert geweest met die van Hoorn, die al een geruimen tijt na hem
gewacht hadden, ende tot dewelcke hij, als’t scheen, meest was geneycht.
1625
Den 12. januarii is den lesten heelen biddach, ende is geresolveert, de toecomende
woensdagen maer na den middach te predicken, ende te vieren, op Hollantse maniere.
p. 218 (Obs. fol. 143v)
MDCXXV
[di 11-1-1625]?
XI. [V.?] januarii. Is vóór de doopconfessie een kint gedoopt, in dootsnoot sijnde. De andere
nadat alle de actie voleynt was, als men gewoonlick is, gedoopt wordende.
[do 13-1-1625]
13. Huwelicxe geboden van doctor Johannis Bor, des apteeckers soon, met Mechteldis van
Someren, Jan van Somerens dochter, bij sijn eerste huysfrou.
Noch Johannis a Westerburgh, concionatoris …, cum … Lamsveld.
Arent Bruynen, weduwnaer van Agnietgen Brunen, hospitaelmeester in Statengasthuys, met
…
[00-2-1625]
In februario sijn gepubliceert de geboden van mr. Henrick van Leuwen, wedunaer van …, met
Helena van de Pol, wonende op de Nieuwegrafte.
[zo 17-3-1625]
Den 17. meert, op Geertrudisdach, meo natali die, worden rectoris Amelii eerste dochter met
den name Elisabeth gedoopt in den Dom, adstante simul Langii vidua cum patre.
Den 23. ouden stijl martii, ofte 2. aprilis nieuwen stijl, is bij de heeren Staten-Generael een
algemeenen bid- ende vastdach verordonneert. (Is uuytgestelt).76 Omme van Godt af te bidden
de dreigende ende aenstaende plagen, die ons rechtveerdelicken naecken. Ende dat sijne
goddelicke majesteyt gelieve te segenen de middelen, tot verlossinge der belegerde stadt
Breda voorgenomen.
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p. 219 (Obs. fol. 144r)
Den generalen biddach is vercondicht tegens den VIen april ouden stijl, dat is den eersten
woensdach in deselve maent. Dat Godt wilde sijne straffen, over dese landen gesonden, alse
van pestilentie, dueren tijt, swaren oorloge, ophouden. Ende de middelen, bij onse heeren tot
verlossinge van de belegerde stadt Breda bij de hant genomen, segenen.
[3-4-1625]
Is mede den 3. april vercondicht, dat men den aenstaenden paeschdach na ouder gewoonten
het nachtmael soude celebreren. Met een vermaninge, dat eenyder sich daertoe soude
bereyden. Ende die het tot noch uuytgestelt hebben, behoorden te considereren den
onseeckeren ende corten tijt die wij hier hebben. Ende hoeveel dusent menschen dese siecten
corten tijt wechgenomen hebben.
[zo 1-5-1625]
Den 1. maii. Is voorgestelt Johannes Breyerius (Aquisgranensis),77 predicant tot Ravenstein.
Als alhier eendrachteliken beroepen, ofte ymant yet op sijn leven ofte leere te seggen hadde,
ende dat voor de eerste reyse.
Doen is mede van den stoele vercondicht, als dat de hoochmogende heren Staten-Generael
van de Vereenichde Provinciën hadden tegen den 4. deser, alse de comenden woensdach,
ingestelt eenen algemeenen vier- ende vastendach.
p. 220 (Obs. fol. 144v)
Om Godt te bidden, dat sijne goddelicke majesteyt gelieve de benaude, belegerde stat van
Breda te verlossen, ende segenen de middelen daertoe bij de hant genomen, ende prins Henric
Frederic van Oraigniën, nu verclaert opperste veltoverste van onsen leger, sijn raet ende
beleyt te willen voorspoedigen.
[zo 15-5-1625]
Den 15. maii. Is bevesticht na ouder gewoonte Johannes Breyerius, gestaen hebbende voor
desen te Ravenstein, die hier tegelijcke is geworden concionator, sive pastor, et maritus.
Cregen oeck hare leste proclamatie Lubbert van Westrenen met joffrou Anna van Volbergen.
[do 30-6-1625]
In fine junii. De geboden geproclameert van de stoel, van sieur Philips van der Goes,
weduwnaer van joffrou Margriet (van Homborch, wonende tot Voorborch op’t huys van
Lennep),78 met Elisabeth van Helsdingen, wonende op de Coornmerct.
Julius
Den X. julii sal hier binnen Utrecht het nachtmael gehouden worden binnen Utrecht.
In junio 1625 heeft men wederomme begonnen te predeken in den Tuchthuse, alwaer de
predicatiën die men donderdaechs alle veertien dagen plachte te doen, ende nu tsedert augusto
des verleden jaers, omme de besmette siecte ende het afsterven van Langio, opgehoup. 221 (Obs. fol. 145r)
den hadden, die voorts na den gewoonliken cours sullen gehouden werden.
[zo 10-7-1625]
(X. julii).79 Het nachtmael is gehouden in den Dom bij Flamingio, praeter ordinem, Bushovio
vices mutante, ne scilicet ipse videretur illud affectasse, qui proxime quoque praefuerat.
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[do 14-7-1625]
Den 14. julii. Sijn vercoren tot ouderlingen, in de plaetse van de ofgaende: (Deuverden, Van
den Bosch, Renier Henrics van Renen, Werner Jansz van Kesteren): Cornelis Petersz van
Swanenborch pater, Cornelis Dircksz, Jan Stevensoon van Doern, Jan van Rijnevelt. Ende
alsoo in plaetse van den overleden Bart Pouwelsz van Vreeswijck, per sortes ex abeuntibus
eligeretur, recidit sors super Johannem Buschium, Brabantum.
In de plaets van de afgaende diaconen, Georgii Johannis filii, Jacobi Marcelii, Nicolai
Giselarii, Andreae Rolandii, Willemi Vereemii, Florentii Goyeri, Alberti Beeckii,
electi:
Cornelis van Wijckersloot, Gijsbert Deckers, Aert Foeyt, Willem van Steenbergen, Coenraed
Claesoon, Harman Gerritsz Pamburg.
Den vrijdach toecomende, op Magdalenendach, den 22 julii, sal een generale collecte werden
ontfangen voor den armen.
Augustus
[zo 14-8-1625]
14. Hebben geboden gehadt Gijsbert van der Hollic, jongman van
p. 222 (Obs. fol. 145v)
Utrecht, met Margarite Coenen, jongedochter van Amsterdam, dochter van den advocaet
Coenen.
Andries van Wijck, weduwnaer van Maria van Gael, van Leiden, met Margrite van
Medenblick, jongedochter van Utrecht.
Rendolf … jongman van der Nijpoort, met …
Joncker Willem van Zulen van Nievelt met joffrou Gijsberta van Hardenbroeck.
Mr. Johan Pape, advocaet, gebooren in de Loosdrecht, met Antonia Utenwael Jochimsdr.
Dirck Jacobsz van Almeloveen met Deliana Gijsbert Petersdr. van Woerden, quae post paucos
dies obiit.
September
Sal men den 25. deser het nachtmael des Heeren houden.
Is precedenti mense oeck getrout Johannes Breyerus met …
Proclamaties Roeloffs van Zijl met Stephania van den Hoeve.
… van Gorchem, advocaet, met … van Domborch, jongedochter van Utrecht.
[di 13-9-1625]
13. Nuptiae Hollaccianae celebratae Amstelodami, ipsis feriis nundinarum.
Eodem die. Synodus Traiecti provincialis inchoatus est.
Is hoc mense gestorven Gijsbert Jansz van der Wel, ouderling.
…, weduwnaer …, met …, weduwe van Johan Florisz van Snelderweert.
p. 223 (Obs. fol. 146r)
October
[zo 2-10-1625]
2. Het leste gebot van mr. Dirck Ruysch, advocaet, jongman van Amsterdam, met Hildegonde
van Heemskerck.
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Mr. Symon …, conrector,80 weduwnaer van Elisabeth de Nole, met Beatrix Jansdr. van
Heymberch, weduwe van Bart Pauwelsz van Vreeswijck.
Den toecomenden vrijdach een generale collecte.
Kerckelike geboden van Anthonis Duyck, heer van Oldencarspel, etc., met joffrou … Duyck,
weduwe van Cornelis van Westrenen, sijn ooms dochter.
… met Yda Cornelis, onse meecht.
Henrick van Overmeer met Aeltgen van Battum.
Den schoolmeester bij het Weeshuys, wesende geculpeert, twe huysfrouen op eenen tijt te
hebben, heeft sulcx niet willen bekennen. Doch de tweede reyse voor den kerckenraet
ontboden, is geaufugieert.
Alsoe na de doot van den prince van Oraigniën, de provinciën, onder het gubernatschap van
den jegenwoirdigen prince behorende, uuyt hare kercken dienaers gecommitteert hadden,
omme te impetreren het faveur, ende te recommanderen de voorstant van hare kercken, was
bij het synodus om gelijcke officie te doen, genomineert Bushof. Die daertoe versoeckende
consent aen de
p. 224 (Obs. fol. 146v)
Staten van dese provincie, en heeft eerst geen gehoor gehadt. Ende naerder insisterende,81
heeft approuvement gecregen, dat de saecke soude uuyt werden gestelt totte compste van sijne
excellentie, omme costen te schouwen.
Eenige canonicken gestorven sijnde, soo is onder de vroetschap seecker verdrach gemaect,
hoe men die van haren tour onder haer soude deylen. Te weeten d’selve, in 4 decurionatus
verscheyden, souden per sortes trecken. Ende die het loot viel, soude voor sijn decuriones
uuytgeven 1200 gulden ende voor den armen noch 1100 gulden, mits dat hij die aen geen
andere soude mogen geven dan die een borger was. Ende sulcx is’t gevallen, dat Nellestein
een Domproven is toegevallen, die hij dateliken heeft gegeven aen de diaconie. Mits dat
d’selve prebende soude hebben worden bedient bij een te nomineren, die de vruchten jaerlicx
daervan comende, eerst sijne verschoten penningen geïnt hebbende, soude laten volgen den
armen. Doch en hebben de Staten dese gifte niet willen approberen, seggende de prebenden
princelike donatiën te wesen, niet tot gebruic der
p. 225 (Obs. fol. 147r)
armen, maer tot onderhoudinge van de kinderen dergeenre, die het lant regierden. Is oversulcx
d’selve aen een ander moeten gegeven worden. Ende d’wijle de 10 van de vroetschap, ten
respecte dat de 1200 gulden bij de diaconie soude hebben moeten opgebracht werden, soo
hadde het meerendeel derselver hare portie mede aen de voorseyde vrijwillichlick [ge]geven.
Oock waren door inductie ende exempel daertoe gebracht, maer d’saecke nu anders
uuytgevallen sijnde, en hebben d’voorseyde donatie niet willen gestanden, d’wijle het
princepael niet tot effect was gecomen. Hierover vonden sich de diaconen beswaert,
meenende, dat ’tgeene eens aen den armen was gegeven, niet en conde wederroepen worden.
Is daerover de saecke in communicatie gebracht in den kerckenraedt.
November
[di 1-11-1625]
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In principio de proclamatie des huwelicx tusschen mr. Nicolaes de Goyer, weduwnaer van
joffrou Lucretia Pauli, met joffrou Hester van Hove, weduwe van mr. Willem van Sypestein,
etc., gecommitteert in de admiralité in Zeelant vanwegen het Sticht.
[do 10-11-1625]
X. Van mr. George van Nievelt, advocaet voor den hove van Utrecht, met Arnolda van
Padtmeer.
[zo 13-11-1625]
13. Van Willem Zoest, heer van den Omloop, met joffrou
p. 226 (Obs. fol. 147v)
Maria van Broeckhusen, weduwe van joncker Johan van Zulen.
Hans Georg Scheiffer, capiteyn ende governeur, joffrou Maria van Donghen, weduwe van
joncker Olivier van Utenhoven.
Reyer Cornelisz met Willemgen Lodowijcdr., in de Vroujuttenstege.
[zo 27-11-1625]
27. Gedoopt in den Dom, Peter Bogarts kint, genaemt Sara, daerover stont cappiteyn Edmont.
[---12-1625]
In decembri 1625 versocht continuatie van assistentie eens predicants bij die van Dordrecht,
also Donganus daer nu al een wijle geweest hadde.
Is oeck …, predicant tot Jutphaes, van goede gaven ende leven, bij veelen gepresen, doch bij
sommige suspect gehouden, overmits hij de remonstranten hadde aengehangen. Is beroepen
tot Tiel ende daerna vertrocken.
Wert veel geclaecht over de overicheden, van den slappen ijver die sij hebben, immers het
meeste deel van haer, totte relligie. Den heer Van der Horst, in wiens [huysinge] de
remonstranten hadden hare conventiculen gehouden, die lest sijn gestoort geweest, verclaerde
eerst bij sijn salicheyt, niet daervan geweten te hebben. Doch daerna, sich bedenckende,
begeerden, dat men dat woort van ‘salicheyt’ soude doorstrijcken, ende in plaets setten
‘vromicheyt’, sichselfs daerbij suspect makende.
Et, quod maius, cum quidam hodiernus diaconus C. worden sijn stem afgevraecht, om ymant
in’t vroetschap te verkiesen, soo daer eenige seyden, dat men behoorden daerp. 227 (Obs. fol. 148r)
toe te promoveren mannen, [die] de relligie toegedaen waren, ende schaemden sich niet te
seggen: ‘Wat kerck ofte relligie! Ick sal sien na luden van qualiteyt. Die in de kerck comen
sijn maer hugelaers, ende het is haer maer om officiën te doen!’ Quod non sint aliqui, qui
huiusmodi suspicionis causas praebeant, vix ausim dicere. Omnes tamen eius criminis reos
facere, id vero piaculo proximum est, quum id non sine multorum iniuria fiat, nisi ille fortean
ex suo animo omnium iudicare sibi permissum esse crediderit.
[wo 18-12-1625]
18. decembris. Sijn gegaen de geboden van Anthonis van Mansvelt, weduwnaer van … van
Nienrode, met … van IJsselstein, jongedochter, wonende te Montfoort.
Eodem. Gedoopt het kint van Henrick van Leuwen ende de dochter van Cornelis van de Pol,
genaemt Henrick.
Annus 1626
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[zo 26-2-1626]
26. februarii, sonnendachs na den middach. Sijn in den Dom getrout mr. Cornelis van
Deuverden, advocaet, met joffrou Sara Melis, sorore Antonii Amelii, rectoris, cuius uxor ante
biduum pepererat ei filium. Is de bruloft heel frugaliter gehouden, alleenliken suster ende
broeders, predicanten ende speelgenoten, tsavonts op de maeltijt gehouden. Ende tsanderen
daechs servientes in prandio sponsi parentes non venerunt.
[do 20-4-1626]
In aprili 20. De bruloft gehouden ende getrout in de kerc van den Dom … ter Stege, canonicus
et clericus Ordinum,82
p. 228 (Obs. fol. 148v)
met joffrou Petronella van Dalen, een oude, maer cloecke jongedochter, nuptiae in prandio,
die iovis, celebratae sine repotiis.
[do 15-6-1626]
15. junii. Geproclameert ex suggestu in templo omme te trouwen, den edelen Oswaldus van
den Boetzelaer, met joffrou Margareta van Eck, van Overijsel ofte in den lande van Sutphen.
Hornhovius libellum publicavit propria authoritate, quomodo controversiae cum arminianis
possent moderari, et ecclesia ad unitatem redigi, adeoque interpretatione vel contra synodum
mitigari, quae ut pessimi et periculosi exempli res a melioribus improbatur.
[zo 25-6-1626]
25. Het eerste gebot van Cornelis van Wijckersloot, weduwenaer van Alijt van Nellestein, met
Johanna de Goyer, weduwe van Bartolomeo Decker, in den Dom.
[zo 9-7-1626]
Julii 9. Gecelebreert in den Dom het nachtmael, ende in de geboden mentie gemaect van de
toecomende ouderlingen ende diaconen te verkiesen.
Na de middach getrout Cornelis van Wijckersloot met Johanna de Goyer, in den Dom.
[vr 14-7-1626]
14. Mi aengeseyt mijne verkiesinge tot ouderlinge, maer 2 jaeren vrij geweest hebbende.
Secundum accersitus veni et excusavi me et gravamina proposui, sed necquicquam. Dixi non
ambulatorium esse debere hoc munus sed perpetuum, non accessorium sed princepale,
secundum praxin veteris
p. 229 (Obs. fol. 149r)
ecclesiae, atque adeo voluntarium. Sed sua distinctione duorum generum presbiterorum illa
eluserunt: aliquos nempe cum ministris docuisse, alios vero tantum regimini ecclesiae
adhibitos, quales nunc eligerentur.
Hisce diebus synodus celebratus Zuit-Hollandie apud Iselsteinienses, et ibique ventilata causa
Teelingii, qui nimis strictam diei dominicae observationem fieri deberi sustinebat, et sabbathi
instar Judaeorum; sed res facile conciliata et composita.
E cathedra nubentium inter nomina proclamata et … cum Clara Sulena.
Indictae supplicationes solemnes per Unitas Provincias Belgicas in diem 26 julii stili veteris.
Circa augustum quatuor presbiteri munere defuncti et dimissi sunt, solita gratiarum actione.
Nempe: Johannes Buschius, Antonius de Goyer, Rolandus Zijlius; Gijsberto Johannis van der
Wel iam morte abrepto.
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In quorum locum solitis ceremoniis inaugurati: Dirck Jacobus Velthusius, Arnoldus
Buchelius, Cornelius Borrius, Cornelius Quintius senior.
A diaconatu vero dimissi: Adamus Egidius Couwenhovius, Adrianus Kempius, Henricus
Mansveltius, Henricus Rodulfius, Cornelius Quintius, (Willemus Steenbergen).83
Adlecti Antonius Mansveltius, … Esclebeke, Johannes Nellesteinius.
Overcomen, dat Cornelis Dircsz van Almeloveen ende ick als ouderlingen souden boven de
kercken waernep. 230 (Obs. fol. 149v)
men; Jan Stevens van Doorn ende … beneden; de resterende vier den Dom ende de
Buerkercke.
Mijn is te deele gevalle de visitatie ontrent den Dom met Tecmanno ende Bishovio.
Den ordinaris dach om te vergaderen is den manendach, met weynich contentement van
sommige.
Gecommitteert om te solliciteren de Staten ende stadt voor de gebannen 210 predicanten ende
50 weduwen uuyt den Overpals: Teckmannus, praeses, met Bishoff, Velthusio ende Decker.
Ick aengenomen cum praeside, te spreken scholarchas politicos van een instructie voor de
schoolmeesters. Ende bevonden, haer commissie alleenliken tot het groote school te strecken.
[ma 14-8-1626]
14. augustus. Gecommitteert Cornelis Dircks van Almeloveen ad classem Traiectensem,
sequenti die celebrandam.
Tum cuidam rectori in Moravia, exuli, qui Monte Albani fuerat in Galliis, et iam domum
revocabatur, Samueli84 Waradi Hungaro, datum viaticum 18 fl. Sed is, nescio qua suspicione
ductus cum abiisset, postea non comparuit.
[ma 21-8-1626]
21. Congregati intelleximus quae summarie acta in classe de Hornhovio, et dicebat Dunganus
sibi indicatum, eundem apud Borculoum alium edere libellum, pessimi sane res exempli et
cum synodo nationali et omnium gentium85 legibus pugnans, qua de re Gelri aliique graviter
Ultraiectinos monuerunt. Batavodurani gravamen quoque
p. 231 (Obs. fol. 150r )
posuerunt, quod videbatur patrocinari Hornoviano libello, anne dispiciendum de modis
pacificandae ecclesiae. Quibus responsum non alium posse pacificationis genus adferri, quam
si ea, quae patres in synodo nationali statuerant, Ordines patriae probaverant, ad amussim et
quam diligentissime sequerentur. Et quamvis idem viderentur ii sentire, non poterant tamen
induci, ut gravamen illud tollerent. Quare et deputati ad synodum proximum, nulla ad vicinos
omnino gravamina mittenda esse, consultum putarent, ne hoc uno tam ominoso illi magis
turbarentur.
Item actum de votis superstitiosis … tollendis.
Item de impediendis coniugum frequentibus divortiis, etiam ob alias causas quam adulterium
initis.
Cum iam Mathenesii dominus nuptias postridie esset celebraturus cum …., et quidam harum
patroni et proxenetae precipui essent ecclesiae hic nostrae membra, ut Brakeliae dominus,
domina quoque de Dukenborch cum filio, praetore huius urbis, visum ex sententia senatus
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ecclesiastici ii monerentur, ne permitterent ut plebs scandalisaretur, improbisque choraeis tam
celebres nuptiae foedarentur. Et ad hoc quatuor praesentes ecclesiastae86 nominati, Flaminio
aegre acquiescente, et illa per praesidem ac scribam fieri solere dicente.
Ordines pro concionatoribus Palatinis exulibus 600, senatus urbicus 400 fl. destinarunt.
p. 232 (Obs. fol. 150v)
Praeses heeft voortgebracht, of’t niet nodich en waer, de peste seer daechlics toenemende, te
handelen van een sieckentrooster die d’selve soude assisteren. Werden den president belast,
hen te toetsen.
Is meede gelesen het concept voor de scholen, doch bij absentie Bishovii uuytgestelt.
Geordonneert, dat men tot onderhout van …, een religieus geweest sijnde in Vlaenderen, ende
tot Parijs professie gedaen hebbende van de orthodoxe relligie, soude recommandatie doen
aen de diaconie, tot alle maent seeckere somme voor ses maenden te assecureren.
Suavius verreyst na Amersfoort ad classem.
Absentes Rijneveltius, Swanenburch ende Quint.
Cum Moddaeus ad synodum Hollandicam esset legatus, ille ibi, ut intellego, causam
Hornhovianam, id est harminianam, sub velo concordiae commendare non fuit veritus, quae
res apud bonos non videtur carere suspitione. Ipse quoque Hornhovius, cum principi suum
obtulisset [libellum], ab eo donatus, et a quibusdam nostrorum Ordinum plausu exceptus fuit.
Classicalis conventus Amersfortiae celebratus, ad quem Suavius deputatus.
[zo 27-8-1626]
27. augusti, sonnendach te 5 uren. Vergadert extra ordinem, ende goetgevonden, den
borgemeester te spreken over eenen sieckenbesoecker, soo het Pesthuys geopent, ende
verscheide met de siecte worden bevonden geïnfecteert. Daertoe gecommitteert preses ende
Buchel.
Is mede bij Suavio geproponeert de ontheiligingen
p. 233 (Obs. fol. 151r)
des sabbaoths bij veele exemplen, oock over het luden in veele kercken, contra ordinem.
Hebben die van den vroetschap sulcx aengenomen te remonstreren.
[ma 28-8-1626]
28. Gesproken den borgemeester Deuverden, die in absentie van sijn medebroeder de saecke
van den sieckentrooster goed gevonden heeft uuyt te stellen, ende ondertusschen te sien, hoe
de siecte hem stellen sal.
Gaet Suavius na het classe van Wijck, alwaer geëxamineert sal worden Coudenhoven, die
versocht is tot Bunnick in patria, om te prediken.
September
[za 2-9-1626]
2. Is tsavonts den kerckenraet vergadert, ende bijcans compleet sijnde, uuytgesondert Bishoff
ende Quint. Ende bij Suavio voorgehouden geworden, dat op de Remonstrantie van
Hornhoven (wiens saecke op de synode soude gehandelt worden) de Staten hadden
gecommitteert tot deselve synodus Strick, den heer van Gerenstein, met den borgemeyster
Deuverden. D’selve wel expresseliken belastende, de saecke van Hornhoven aldaer te
suspenderen ende op te houden ter tijt die met den prince ware gecommuniceert.
86

Er staat: ‘ecclesiastes’ – noot Muller.

93

Committeerende daertoe beneffens de voorseyde: Asch van Wijck, den heer van
Hardenbroeck ende Nypoort.
Uuyt welcke proceduren men conde sien, op wat moeder de saecke van den voorseyden
Hornhoven gelegen was, ende dat onse Staten niet anders en sochten, als te vernieuwen ende
de ruste van de kercke in’t geheel te renverseren. Is derhalven goetgevonden,
p. 234 (Obs. fol. 151v)
dat de broederen predicanten noch den borgemeysteren de saecke souden verthonen, van wat
consequentie ende hoe dangereux die soude wesen. Dienende tot vernietinge van alle
kerckelicke discipline ende ordre, openende de doore voor alle ongeruste geesten, omme de
kercke te onstellen, proponeerende titulen ende hun deckende met praetexten, contrariërende
hun fait selver. Dat daeromme een groote blame uuyt sulcke proceduren voor onse provincie
soude onstaen bij de naburige republiquen ende kercken, die alrede lettende waren op de
uuytcompste van de sinode alhier te houden. Te meer d’wile dit soude striden tegens de
kerckelike ordre bij de heeren Staten van Utrecht de eerste gemaect, die door sulcke
proceduren geïnfringeert souden werden.
Souden d’selve broederen oeck eenige van de Staten daertoe aenspreken, met eernstige
inscherpinge van de swaricheden, die daeruuyt souden connen procederen. Oock werden
versocht de broederen, sijnde in’t vroetschap, met gelegentheyt daerover met haer
medebroeders desselvigen collegie te handelen. Ende waer’t nodich tot dien eynde arbeyden,
dat uuyt den naem deputatorum synodi ofte des synodi selfs, een remonstrantie tot d’selve
saecke dienende soude ingestelt ende den Gecommitteerde Staten overgelevert worden.
Quis successus sequetur, dies docebit. Ego nihil boni auguror nec
p. 235 (Obs. fol. 152r)
exspecto ab hominibus, parum orthodoxae relligioni (ut res ipsa indicat) deditis, aliquid boni,
nisi Deus ipse tanquam ex machina dissipaverit consilia malignantium.
[wo 30-8-1626]
(30. augustus. Cornelis Guertsz van der Schuyr, deurwaerder van de Rekencamer, met
Belitgen Dirc Beyen dochter, van IJselstein)87
De geboden aengeteeckent van … , jonggesel van Duisborch, met Mechtelt Coenraets van
Oosterhouts dochter, weduwe van …
September
[di 5-9-1626]
5. Initium synodi provincialis Traiectensis indictum (tempore solito),88 ad quam ex senioribus
nostrae ecclesiae ibit Cornelius Theodrici Almelovenius.
Caeco cuidam studioso ex Hassia, Axelungio, data eleemosina 10 flor., 5 a nobis, et totidem a
diaconis. Proferebat testimonia scripta, unum Casseliae, a Mathia Martinio, professore¸
alterum Franekerae, ab Amesio, professore.
Ordines privatim quae erant acta in defentionem Horhovii excusarunt partim, partim
interpretatione mollierunt. Alii politicum esse factum, neque ad ecclesiam pertinere
responderunt. Die van het vroetschap hebben oeck geen smaeck connen vynden in’t geene bij
hare borgemeester gedaen was. Exitum probabit dies.
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[zo 10-9-1626]
X. huius. Administratio sacrae synaxis promulgabitur, in 3. ab illo diem dominicam
celebranda. Simul iis qui de novo accessuri ad caenam sacram indicabitur, ut se ecclesiastici
suo notum faciant, priusquam ad examen fidei accedant.
[wo 6-9-1626]
6. huius. Synodi deputati overgegeven aen de Gecommitteerde Staten tot de dagelicxe
comparitie eene remonstranp. 236 (Obs. fol. 152v)
tie wegen de saecke van Hornhoven; en doen gepredict st. Jacob den predicant van
Werckhoven.
De remonstrantie niet gelesen, ende in de vroetschap geresolveert, niet daervan te handelen,
maer belast haren gecommitteerden, omme die van de synode te animeren, mette saecke voort
te gaen, d’wijle mett soe ongerechte ende onwettelike proceduren niet en conde verhindert
worden, hetgeene bij volle toestemminge van de Staten den synode eens vergost ende
toegelaten was. Belovende d’selve te indemneren van alle ’tgeene denselven daerover soude
mogen toecomen. Doch de heeren, op’t synodum uuyt de Staten gesonden, naerder
overwegende de saecke ende de consequentie van die, hebben verclaert H.Ed. Mogentheden
meeninge niet te wesen, het synodo de hand te sluyten, maer alleen te intercederen voor
Hornhovio, opdat niet tegens hem met rigeur soude werden geprocedeert. Is derhalven het
volgende vonnisse over sijn doen gestreken, meo quidem iudicio parum pro meritis eius
grave.
“De synodus, die saecke van Anthonio Hornhovio bij der hant nemende, ende in deselve alles
wat enichsins ter materie diende in de vrese Godts in goeder consciëntie als voor den Heere
p. 237 (Obs. fol. 153r)
overwegende, verstaet eenparich:
Dat Ant. Hornhovius in het uuytgeven sijnder bekender Remonstrantie tegens die
gearresteerde ordre der kercke ende sijne eygene onderteyckening hem verlopen heeft. Oock
mede, soveel die substantie ofte materie des boecx selve aengaet, grootelicx daerinne misdaen
heeft, die canones des eerwaerden synodi nationalis in twijfel treckende, de authoriteyt des
synodi voorseyt labefacterende. Waerdoor grote onrust ende swaricheden in Godts kercke, so
in dese als onse andere naburige provinciën werden veroorsaect. Tot groot leetwesen van dese
synodale vergaderinge, gelijck sulcx bij de eerwaerde heeren gecommiteerde ooc verstaen is.
Dat hij oeck in hem te ontrecken het oordel ende censure des eerwaerden classis van
Amersfort over ’t voorseyde boecxken, als sijn competente rechter sijnde, onversichtelick
heeft gehandelt.
’tWelck alles rijpelick overwogen ende in des Heeren vrese overleyt sijnde, can die
jegenwoirdige synodus in goede consciëntie niet anders verstaen, als dat hij, Hornhoven
voorseyt, wel gemeriteert heeft, so wanneer men na recht ende ordere der kercke met hem
procederen soude, de facto van sijnen dienst gesuspendeert te worden.
p. 238 (Obs. fol. 153v)
Maer aengesien hij oprechtelick als voor den Heere verclaerde, dat hij in’t minste dit
ogenmerc niet gehadt en hadde, d’authoriteyt des Synodi Nationalis te verswacken, te
krencken ofte deselve canones in twifel te trecken, houdende d’selve alle ende in allen delen
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den woorden Godts conform, sodat hij niet, noch directelic noch indirectelic, daertegen hadde;
dewijl hij oeck alrede volgens de last der hoochmogende heeren Staten-Generael de
exemplaren, die noch bij hem waren, heeft ingehouden, ende daerbij voor dese vergaderinge
bekende, dat het uuytgeven des boecs hem leet was, ende dat hij sulcx, soo het noch te doen
stonde, geensins uuytgeven soude.
Versoeckende, dat het d’eerweerden synodo geliefde, voor dese reyse over te sien, onder
serieuse belofte, dat hij hem in volgende tijden wel neerstelic wachten sal, yets, oeck het
alderminste, uuyt [te] geven,89 sonder ’tselve bij den classem, synodum ofte derselver
eerwaerde gedeputeerden te doen visiteren, dat hij hem ooc na de gearresteerde kerckenordre
in toecomende tijden als gedragen.
Hierbij insonderheyt comende die seer ernstige ende vrindelike intercessie der edelmogende
heeren Staten voor sijn persoon, om
p. 239 (Obs. fol. 154r)
seer groote wichtige consideratiën ende insichten, H.E. Mogende hiertoe moverende.Oeck
insiende de conjecture ende gelegentheyt deser tijden, heeft die eerweerde synodus, om
voorseyde diverse motiven ende redenen haer uuyterste ende hoochste recht in desen niet
willende gebruycken, maer tot gratie inclinerende, dese saecke voor desen onder restrictiën
voorseyt overgesien.
Dese sententie d. Ant. Hornhovio voorgelesen sijnde, heeft hij in dieselve geacquiësceert ende
tot vaste onderhoudinge met eygen handen ondertekent: (Onder stont: Antonius
Hornhovius).”
[zo 17-9-1626]
17. septembris. In senatu ecclesiastico actum de rebus ecclesiae Roterodamensis, quae
admodum turbatae. Deputati hic, inter quos et Festus, petierunt, ut ad tempus Busshovium eo
ablegare vellemus, qui moderare adfectus et reconsiliare studeret. Nec ipse Bushovius
videbatur alienus, symmistae tamen eius multum difficultatis, se ea in re videre dicebant. Nec
parvo tempore eo carendum esse, sed fere tota hyeme et minus necessariam illam
ablegationem ipsis esse addebant, cum Festus ipse et alii suam ultro operam detulissent.
Seggende voorts,
p. 240 (Obs. fol. 154v)
dat de avontpredicatiën waren aenstaende, wanneer deselve Bushovius qualicke soude uuyt
mogen. Contra meenden de meeste ouderlinge, dat de gecommitteerde al eenige handelinge
met den kerckenraet gehadt, ende hoope ofte toesegginge gedaen was. Dat men meede
behoorden te arbeyden, om die kercke daer te bevredigen soveel het mogelick ware.
Tandemque eo res deducta est, ut cum consulibus communicaretur.
[wo 20-9-1626]
20. Met Breiero visitatie gedaen in de Backerstege, Achter bij Clarenborch, op Vreburch,
Drieheringsteechgen ende gracht totte Backerbrugge in’t ront. Alwaer over de 125 litmaten
woonden, veel harnischmakers, loopmakers, laymaeckers, sweertvegers, smeden, etc.
Preterieerden een paer, overmits haer quaet comportement ende ergernisse die sij gaven aen
de bueren, so binnen als buten de kerck sijnde. Ende lieten hem, om de sijnder tijt te
bestraffen.
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[do 21-9-1626]
21. Weder vergadert in de kercke extra ordinem, et novo more, qui posthac sequetur, nempe
donderdaechs na de predicatie. Doen censura morum gehouden, voor de celebratie van het
avontmael. Ende is
p. 241 (Obs. fol. 155r)
doen te verstaen gegeven bij een diacone, dat hem aengeseit was, dat mijnheer Strick sich
soude verlopen hebben met sijn meecht, ende daerover te bestraffen was. Sijnen autheur
nominerende, Jan Petersz van Loenen, die daer goet bescheit van wiste.
Is weder verhaelt van de Rotterdamsche sake, ende worden bij de dienaers des heiligen woorts
bijgebracht eenen brief van Roelof Petersz. Waerbij hij verclaerden, dat het versoeck gedaen
aen de kercke van Amsterdam, om hen die van Rotterdam te leenen, afgeslagen was.
Meenden oeck Teckmannus, die over Rotterdam thuys was gecomen, dat de sendinge weinich
daer soude vorderen. Andere gisten, die scadelicken soude wesen, princepael soo de gesonden
wat meer begaeft mochte wesen. Daerdoor de anderen alreede tegens de borst van sommige
sijnde, tot meerder verachtinge mochten comen. Oock dat het versoeck niet eenparich was,
meede die van de kercke aldaer niet en wisten van het versochte door de gecommitteerde.
Eerst ’tselve verstonden bij het scrijven van onse broederen alhier, dat Ticmannus daer hadde
gelesen.
Middeler tijt, d’wijle oeck ’t voorseyde versoeck aen de magistraet geschiet was,
p. 242 (Obs. fol. 155v)
sijn binnen gestaen 2 uuyt de vroetschappe, als den heren Eck ende Antoni de Goyer,
verclarende, het scrijvens van die van Rotterdam gesien sijnde bij de regierders alhier. Niet
ongeraden gevonden te hebben, dat men d’selve conde geryven, maer alleenlick tot een maent
oft ses weecken.
Daerop geantwoort is, dat de kerckenraet daer naerder op souden letten, alsoo de broederen
predicanten veele swaricheden daerover moveerden. Ende souden derhalven hiernae de
heeren naerder van haere resolutie te verstaen doen. Is derhalven goetgevonden, de saecke
acht dagen te doen vertoeven, omme tsedert eenige naerder kennisse van de gelegentheid van
Rotterdam te becomen.
Dat hiervoor van de heer Strick is onversichtelick ende temerair bij den diaken
uuytgesproken, als sijnde van dingen die eertijts, tempore celibatus, geperpetreert. Quare
silentio obruenda.
[zo 24-9-1626]
24. Geboden gehadt … van Rijn met Joosgen van Royen, bij de Geertenbrugge.
Tevoren mr. Cornelis van Nijpoort, raet in den hove van Utrecht, jongman van Utrecht, met
joffrou Sara Vogelaers, jongedochter van Amsterdam.
p. 243 (Obs. fol. 156r)
24. Extra ordinem vergadert op de censuren ende quade deportementen van de lithmaten.
Vooreerst van den schout ende de dansers, die de voorgaende vermaninge niet ofte weynich
geacht hadden. Worden goetgevonden, bij de visitatiën d’selve nochmael te bestraffen, ende
voortaen sonden in’t gemeen op de stoel.
De saecke van J. van Poll, bij hem geëxcuseert, seggende, om de opspraecke die een stuck
hoers hem was opseggende, als dat sij van hem swanger was, te ontgaen, haer een stuck gelts
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gegeven te hebben. Maer vorder geporret wesende, heeft diegeene die hem voor haer broeder
uuytgaff, gedreicht met recht tot de waerheyt te brengen. Die oversulcx heeft bekent, dat het
een gemaect werck was, ende bij de hant genomen, om hem een penninck uuyt te persen.
Ende dat hij nu ’tselve vroumensch tot Amsterdam was met recht porrende. Verhoopten
derhalven dat sijn onschult in corten voor den dach soude comen. Dan daerentusschen wel
tevreden was, van de tafel des Heeren te abstineren, waertoe hij in sulcke onrusticheyt des
gemoets geheel onbequaem was.
p. 244 (Obs. fol. 156v)
Pythegoricus ille ludimagister, nuper apud regularios, Abrahamus, qui alteram, praeter
priorem viventem, duxerat uxorem, secunda, Susanna (quae ecclesiae erat membrum) ab
eodem separata, Delphos se contulerat. Quo et dicta pellex, postquam ecclesiae esset
reconsiliata, eum secuta dicebatur, de eo igitur inquirendum senatus ecclesiasticus censuit.
[za 30-9-1626]
Den lesten septembris. Voorgelesen de aengeteeckende lithmaten.
De saecke van Rotterdam uuytgeseth.
Ende privatim Van Almeloveen gecommuniceert de onbillike miscontentemente van den
heere Van der Horst tegens Dongen, omdat hij sijn recht vervolchde tegens Lyvijn, een
onbeschaempt, seditieus wijf, ende een viandinne van de orthodoxe kercke. Claechden oeck
over de bestraffinge, op de preecstoele geschiet, ende diergelijcke meer.
De gravinne van Nassouwe, huysfrou grave Ernesti Casimiri, en passant, versocht alhier te
communiceren met eenige van haere suitte. Seggende tsedert haer vertreck van hier over 5
jaeren altijt een lidtmaete der kercke geweest te sijn.
October
[zo 1-10-1626]
Den 1. Het avontmael ons Heeren gehouden in den
p. 245 (Obs. fol. 157r)
Dom ende s. Jacob, alwaer ic met Cornelis Dircksz van Almeloeveen als ouderling deselve
kercke bedient hebbe. Sal over acht dagen geschieden in s. Nicolaeskercke.
Den 6. deser maent een generale collecte voor den armen ingewillicht.
Aengeteeckent de geboden van Jan van den Bongaert, scout tot Breuckelen, weduwnaer van
Claesken Collaert, met Petronella van Portengen, wesende d’een papist ende d’ander
arminiaens.
Michiel van Lamsweert met … Wessels
… van Borchorst met …
… is voor acht dagen
Robbert … jongman uuyt het graefschap van de Marck, met … weduwe van Rijnestein.
[do 5-10-1626]
5. Goetgevonden, eenige swacke bij de predicanten in huys, die eerst den kerckenraet
voorgedragen hebbende, te examineren ende tot litmaten aen te nemen. Idque causa uxoris
Lubberti Westrenii et …
Aengegeven dat Hans Georg … met joffrou Maria, sijn huysfrou, binnen … tot litmaten der
kercke waren aengenomen, als bleeck bij attestatie van de kercke aldaer.
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p. 246 (Obs. fol. 157v)
[za 14-10-1626]
Den 14 octobris. Opgeteeckent heer Gherardt Lantschot, doctor medicinae, borgemeester tot
Leyden ende raet in de admiralité t’Amsterdam, met joffrou Susanna van den Bongaert,
weduwe van mr. Adriaen de Roy.
Eodem die. Heer Gijsbert van Coevarden met joffrou Margrieta van Lawyck, weduwe van
den cappiteyn Eysinga, wonende tot Isselstein.
[za 21-10-1626]
21 eiusdem. Aengeteeckent Adriaen van Zuermont, jonggesel van Rijswijck in de Betue, met
Elbrecht van Blanckendael.
Voor acht dagen noch aengeteeckent Johan van Mansvelt met Magdalene de Palude,
jongedochter van Montfoort.
De sitdagen beginnen nu ten driën uren.
[zo 29-10-1626]
29. Aengevangen de avont-predicatiën, te weeten de naeste sondach van Alderheyligen, ende
doe geproclameert Willem Zas, (spuelman),90 jongman, wonende bij de Gaertbrugge, met
Maria Lobi, weduwe van … Gerritsz van Ebbenhorst, in de Joffrenstraet.
[do 26-10-1626]
26. Tot het classe gecommitteert A.van Buchel, hetwelcke den lesten octobris soude
beginnen.
p. 247 (Obs. fol. 158r)
[blanco]
p. 248 (Obs. fol. 158v)
[latere hand] Behoort anno 1796 aan U. van Burmania; present van den heer H. Cannegieter,
oud-professor (honorarius) te Franicquer.
p. 249 (Obs. fol. 159r)
[blanco]
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Ecclesiastica Ultraiectina: teksteditie
Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 1053 (5 H 10).
Inleiding
Op fol. 1r staat de index van dit handschrift. Het handschrift van de Observationes wordt op
fol. 118-168 gevolgd door diverse aantekeningen en afschriften van brieven. Wat de index
daarna vermeldt, fol. 169-185, is rond 1900 uit de band gehaald en in een andere band
samengevoegd. Het bestaat voornamelijk uit de Acta Ergasterii, ofwel Van den Tuchthuse.
Deze band bevindt zich nu in Het Utrechts Archief (Inv. 1043). De tekst zal naar verwachting
op dezelfde manier als de Ecclesiastica op internet gepubliceerd worden.

___________________________________________________________________________
p. 250 (Eccl. fol. 1v)
[blanco; pagina met moderne signaturen en korte beschrijving]
p. 251 (Eccl. fol. 2r)
Index
Observationes senatus ecclesiastici, fol. 3
De Zuerii Durdrechto, 118
De Durdrechto diatriba, ad Gerardum Joh. Vossium, 120
Epistolae quaedem Buchelii ad Adolphum Vorstium, De Laet, Ampzingium, Barlaeum,
Scriverium, Myreum, Ad Athlantem Mercatoris 146
De Rheni obstructione 148
Ad Pontanum 151
Ad Blanckendalium, ad Axelium et Vossium, Henrici a Boemelii 163
Ex actis synodi provinciali Traiectensis 168
Van den Tuchthuse 169
Le livret de Rivet omme Instruction préparatoire à la Ste. Cène, à A.M. a Schurman, 183
Nomina multorum ex rationibus civitatis 1428, fol. 185
et sequentibus ad finem libri.91
p. 252 (Eccl. fol. 2v)
[blanco]
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p. 253 (Eccl. fol. 3r)
ECCLESIATICA ULTRAIECTINA
anni MDC XXVI
[31-10-1626]
Ultima octobris conventus classicalis in camera senatus ecclesiastici fuit, ibique post preces
dictas I. sessio incaepit. In qua electus praeses Cornelius Dunganus, assessor Arnoldus
Tickmannus, scriba … Pistorius. Correspondens ex classe Amersfortiana, Wassenborch, non
adfuit ob uxoris valetudinem, Baersius vero, a classe Wijckana, praesens fuit.
Qui confessionem synodalem nondum et eiusdem politeiam signaverant, iis iniunctum, ut id
facerent, idque in tribus libris, quorum unus ordinum, 2. synodalis, 3. classicalis. Et inter
novitios subscripsit Franciscus Bushovius, Bernardi frater, qui nuper in locum … ab ecclesia
Jutfasiana concionator dictus fuerat.
Exhibitae tum literae credentiales, ut vocant, sive procuratoriae, a singulis ecclesiis.
Inter absentes tum Alartius a Montfortio, et Renessius a Maersenio, prior secunda sessione
comparuit, se excusans quod in tempore viae impedimenta adesse non
p. 254 (Eccl. fol. 3v)
potuisset, alterius invaletudo eiusdem praesentiam impedivit.
Actum de apertione capellarum in Lopick ad Capellam et Marnam, cum licentia quidem
domini Brederodii facta, inconsultis tamen Ordinibus, qui eam rem aegrius ferre possent,
excusationem autem mereri, quod tantum periculum factum esset hactenus, quid commodi
inde posset expectari.
Actum et de custode capellae Marnensis, qui et scolam se aperiturum significabat, modo
mulier illa, quae ibidem praeter morem pueros doceret, desisteret. Ea de re classis se
inquisituram, commodo tempore, respondit.
Lecta et acta classis Amersfortianae quemadmodum et Wijcanae, in qua haec notata:
De reformandis publicanis et faeneratoribus iisdem in locis, ad exemplum Amersf[ordiae].
De constituendo item ordine scolarum.
De concionatoribus Indicis, et ad quas leges illi constringendi, quorum exemplar monstratum,
non tamen lectum.
Ut alumni, qui ad ministerium ecclesiae educantur, praeter exercitium Latinae, Graecae, item
ac Hebraicae linguae amplecti debeant.
p. 255 (Eccl. fol. 4r)
Quod templum et domus Leprosorum, in confinibus licet suburbanis situm, ad classem hanc
non partineat, sed Amersfortiam, cum qua agere licebit de concionatore ibidem, ut ad
Caeruleam capellam constituendo.
Hornhovii res satis ampliter ibi explicata, quae tandem in synodo provinciali finem accepit, ut
ex ipsa sententia, alio loco expressa, patet.
Prandium sumptum apud dominum Breyerum. Quo finito, apparuit ibidem Hornhovius,
quaestus acta propalata in suam contumeliam. Cui responsum, id sibi imputaret, qui contra
veritatem ea interpretatus fuisset.
2. sessio
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Acta synodalia praelecta, et renovata promissio de agnoscenda synodo nationali et legibus,
inde productis. (Ex synodo Ultraiectendi)92
Tum actum de liberis mendicorum et vagantium per provincias, qui vulgo ‘heydenen’
vocantur, quando et qua conditione sacro fonte abluendi.
Item, an nothi alicuius filius possit cum coniuge patris sui connubium contrahere, et non licere
iudicatum. Turpes eiusmodi nuptiae videntur nec ab incaestu alienae.
p. 256 (Eccl. fol. 4v)
Productae tum literae ab Ordinibus Traiectensibus scriptae ad classem. Quibus videbantur
taxare ecclesiasticorum negligentiam, quod leges parvae sigillae, ut vocant, in ipsorum actis et
attestationibus non observarent. Quod cum grave videretur, nec unquam in Hollandia, ubi ea
lex primum lata, in rebus ecclesiae usurpata, interpretationem per deputatos requirendam
statuit, quousque vellent eius tributi leges extendere. Significatum omnia inprimis testimonia
illa, quae nubentibus ac discedentibus darentur, his legibus obnoxia. De scedulis vero illis,
quae ad hunc vel illum concionaturum darentur, quibus de proclamationibus absque
impedimentis peractis monentur, non liquere. Eaque perinde ad proximum Ordinum
conventum reiicienda. Hollandorum vero leges illas sigillarias non perinde strictas esse, nec
omnia quae nostris compraehendi. Ideoque non debere nos eo respicere, sed nostras
tantummodo leges amplecti, quarum ad exemplum reliquarum forte an provinciarum essent,
reducendae.
3. cessio
p. 257 (Eccl. fol. 5r)
[1-11-1626]
I. novembris
Hora octava 3. cessio inchoata, in qua multa privata in lucem producta. Pistorius querebatur
de aedibus, quibus habitaret, admodum incommodis, in Tienhoven, ita vix per hyemem cum
familia ibi consistere posset.
Riddersbachius item querebatur de insolentiis rusticorum a quibus percussus, et quotidie
minas reciperet. Ubi tum plures quaerimoniae, ius admodum frigide reddi a curia provinciali,
productum est in eam rem testimonium Niveltii, praefecti Abcoudani, quem mareschalcum
vocant, qui 150 ad curiam detulisse de abusibus et maleficiis rusticorum querelas, et longo
iam tempore nullum expeditum.
Nescio et quae verborum dissidiae inter Johannem Arnoldi Bornium a Cameraco, et …
Broeckhusium a … Hi ambo videntur non iis praediti moribus, quibus oportet eum esse, qui
cathedram divini verbi ascensurus est, sed corrupto hoc saeculo, non omnes ea quae docent
prestare videntur. Auditis tamen controversiis, classis iussit, ut reconsiliarentur inter se,
depositis omnibus odiis, alias se severius pro rei qualitate iudicaturam in posterum.
p. 258 (Eccl. fol. 5v)
[4-11-1626]
Proclamationes nuptiales annotatae 4. novembris, van joncker Dirck Ruysch Peterssoon,
wonende in de Vroujuttensteege, met Cunera van Griethuysen, jongedochter van Gorcum.
[9-11-1626]
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IX. Eenen Lambertus Druterus, geweest monachus, cum aliquandiu reformationi operam
dedisset, scolamque erexisset Leidae, ibique duxisset uxorem, a Festo promeruerat
testimonium ad ecclesiam nostram et Goudanam, ut aliquo subsidio iuvaretur, produxerat a
Polyandro alterum. Quod cum suspicione falsi laboraret, confessus est, originale se perdidisse,
et ex memoria hoc restaurasse, verum cum ad plures ecclesias hoc testimonio ipsum usurum
verosimile est, lb. Flandricam ipsi sufficere putaverunt.
Aediles divi Nicolai consilio proposuerant, quid agendum in re vitrarii, qui in canendis
psalmis et lectione sacra, magistro Theodorico adiunctus erat. Senatus censuit, si idoneus esset
qui et scolae praeficeretur, beneque ac christiane se gereret, proinde et acceptus esset
aedilibus et paroch[ian]is, eum aliis praeferri debere, cuius ad proximum conventum specimen
si daret, non in consultum videri.
p. 259 (Eccl. fol. 6r)
De insolentia in vespertinis sacris fieri solita querebatur, et visum remedium solitum a
magistratu vel praetore petendum.
Concepta de scolarum ordine exhibita, quae per manus traderentur fratribus, ut de iis
iudicarent.
De reconciliatione Mansveltii et Burchorstii agendum, utrumque nempe excessisse civilitatis
modum. M. quod B. delatorem appellasset, B. vero, quod cum esset ecclesiae membrum, rem
detulisset ad magistratum, priusquam ecclesiastico senatui indicasset.
[11-11-1626]
XI. Senatus indictus ad horam X. antemeridianam, et actum de salutando principe. Me rem
licet improbante, aliisque dicentibus magistratum ea de re prius consulendum. Plurium votis
obtinuit, ut Suavius et Tecmannus ex concionatoribus et A.B. ex presbiteris, nomine senatus
ecclesiastici Ultraiectini principem adirent, congratularentur, et ecclesiam nostram
commandarent. Cum igitur absente eodem aliquamdiu expectassemus, post 12. tandem
horam, eodem reverso, ad ipsum admissi, ut iussi fecimus, Suavio verba faciente, ad quae ille
benigne respondit, se bonorum votis non defuturum pro potestate, optare nihilominus ut
dissidiae in ecclesia componi possent. Interrogavit
p. 260 (Eccl. fol. 6v)
insuper de numero orthodoxorum, et num ex aliis accederent (arminianos indicans) cumque
redderetur plures vel hoc ipso anno ad ecclesiam rediisse, addidit pergerent operam dare, ut
tam moribus quam doctrina benevolentia etiam attraherent aberrantes. Se vero si ea in re
commodum ipsi consilium daretur, omnibus modis illud amplexurum.
[12-11-1626]
12. novembris. Aengeteeckent de geboden van Evert Andriesz van Voorst, jonggesel van
Utrecht, met …
[16-11-1626]
16. Is den glaesmaecker in de Twijstraet, adjunct van mr. Dirck, voorleser ende schoolmeester
s. Claes, versocht hebbende te mogen succederen, eo deficiente, uuytstel gegeven, om een
proeve van sijn bequaemheyt tot het lesen ende scrijven te exhiberen. …
Is oeck het concept van de school te lesen uuytgestelt.
Mede geproponeert van de misbruicken des saboths te soecken te verhinderen.
Ende alsoe een predicant van Corcum hadde gescreven dat de geboden van seeckere luden
aldaer tot 2 reysen waren gegaen, ende hij wel wist dat daerover geen verhinderinge soude
vallen, sulcx dat die hier wel mochten trouwen. Is evenwel niet geraden gevonden, dat men de
ordre soude
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p. 261 (Eccl. fol. 7r)
te buyten gaen, alsoe noch verhinderingen costen voorcomen voor ende ten tijde van het leste
gebot.
[6-11-1626]
6. novembis. Abraham Jansz van Sluys met Cornelia Andries van Voorstdr.
[12-11-1626]
12. Peter Varlet van Coelen met Mechteltgen Jan van Breendochter, op S. Nicolaes kerckhof.
[19-11-1626]
19. Aengeteeckent Henrick van Nellestein, canonick, met Maria van Veen, jongedochter van
Leerdam.
Abraham Tentenier, jongman van Coelen, met Antonia van Tegnagel, jongedochter van Tiel.
… met …, weduwe van Henricus Caesarius.
[23-11-1626]
23. Quod quaestor pauperum, den boeckhouder, esset redditurus rationem accepti et expensi,
nihil in senatu actum est.
[26-11-1626]
26. De geboden gedaen van mr. Seger Verstege, jonggesel, wonende bij S. Mariënplaets, met
Anna Bogarts, weduwe van Cornelis van der Hagen, bij de Viestege.
Hendrick Florisz van Snellreweert, jonggesel, met Maria Jansdr. Van Broeckhusen,
jongedochter in de Nieustraet.
Gerrit van der Mijlen, jonggesel van Hartichvelt, met Agnietgen van Winsen, weduwe van
Dominicus van der Elborch.
[30-11-1626]
30. Vergaderinghe gehouden, ende de costers van s. Nicolaes, s. Geertruyt ende de Buerkerck
vermaent, van goede registre te houden van de gedoopte kinderen. Ende tot dien eynde
hunluden nieuwe boecken gegeven, die sij donderdaechs souden exhiberen in de camer.
Johan de Bruyn, glasemaecker, heeft een specimen gegeven
p. 262 (Eccl. fol. 7v)
van sijn scrijven, oeck lesen, ende heeft redeliken gecontenteert. Sulx dat hem verclaert is, dat
den kerckenraet niet tegen souden sijn, mits dat hem voortaen sochte te verbeteren, ende in
sijn leven wel droech. Exercerende hem vorders in de cathegisme, om deselve den kinderen te
mogen voort inplanten.
De schoolordre soude noch bij de broederen oversien worden.
Op’t placaet van de onderhoudinge des sabbaoths sijnde verscheyde advysen gegeven om
daerbij te voegen. Mijn meeninghe wesende, dat men maer behoorden aen de overicheit te
versoecken het onderhouden van ’t voorseide, dat in veele pointen slappelicken geschiede,
want eenige vernieuwinge ofte bijvoeginge soude te vergeefs sijn. Is evenwel goetgevonden,
de ordre van Leyden te verwachten.
Van de lombarden te admitteren ad caenam dominicam, is uuytgestelt.
Van de bijvoeginge der penningen tot behoef der broederen, uut den Overpalss verdreven, te
versamelen.
Van de vermaninge der aennemelinghen, dat se hun den broederen, in wiens quartier sij
wonen, openbaren, om naer hun te vernemen.
December
[8-12-1626]
8. Mit Teckmanno gedaen de visitatie tegens het
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p. 263 (Eccl. fol. 8r)
hoochtijt van carsavont. Vyndende de hoofden tot de kercke qualicken geneicht, als waren
Wijc, den Domdeken, Strick, Hamel, die nochtans haer avancement, onder decsel van deselve
hebben vercregen.93 Imo hoc quotidiano experior rerum usu, maiorum gentium plerosque
Christi humilitatem spernere, et tanquam si ipsi extra aleam fragilitatis humanae positi essent,
parum de futura vita sollicitos vivere.
[13-12-1626]
13. Cum Bushovio visitationem anniversariam feci, et apud faeminas maiorem invenimus
pietatis adfectum, maxime apud Batenburgicam et Bredenrodiam.
[15-12-1626]
15. Censura morum peracta est, magis ex more quam ex relligione, collabante paulatim omni
ecclesiastica disciplina. Magna quoque pars diaconorum aberat et aliqua etiam presbiterorum.
[14-12-1626]
14. Confessionem relligionis fecerunt, me adsessore, 3 viri vel iuvenes, et 8 vel 9 puellae,
magna ex parte debiles in fide et parum instructae.
Et quod iam videtur discessum a more hoc publice vel saltem coram ecclesiaste et presbitero,
profitendi fidem, et ab hac parte disciplina labascit, quibusdam sustinentibus, liberum esse
debere ad mensam dominicam accessum, absque ullo examine praevio. Consule Neoportio
dictantem, superstitiosum illum esse morem et nullius momenti sufficere saltem, ut nomen
quis suum profiteatur, eoque modo ille filias suas domi suae initiandas obtulit.
p. 264 (Eccl. fol. 8v)
[17-12-1626]
17. Gertrudiano post prandium, coniuncti Jacob Snoeckius cum Maria Helsdingia, ex
arminiana secta, remonstrantes sive harminiani, qui a reformata catholica dissessionem
fecerunt, contra leges iam publice nullo metu conventicula sua celebrant, conniventibus
reipublicis nostris plerisque rectoribus, ut et hoc ad provinciae nostrae confusionem accedat.
Et quasi non satis potens pontificium foedus et Austriaca familia hostis, quae nos tamdem sic
divulsos perdere posset.
Voor dese weecke de bijeenvoeginge gedaen, more in ecclesia orthodoxa usitato, Francisci
Bushovii en Weinemudis Pivoos van Abbema, wonende in de Loef Berchmakersstraet binnen
Utrecht.
[19-12-1626]
19. Absolomus Johannis, sieckentrooster, claechden over de dochteren van …, die
niettegenstaende het verboth ende de verclaringhe, van niet te begeeren dat sijn soon van haer
soude aengehouden werden, om sijn jonckheyt, ende dat hij hem soude begeven aen sijn
practijcq, denselven noch souden gelockt hebben ende tot Vianen, buyten sijn wille ende
weeten, getrocken. Oft men daer niet tegens en soude connen doen, bij interdictie ofte
diergelijcke middelen. Waerop ick hem seyde, dat sulcke gerechtelike middelen te hard
souden vallen, ende daer niet scofs genoch en vonde, dat daerom geradender ware, d’wijle die
litmaten waren van de
p. 265 (Eccl. fol. 9r)
kercke, d’selve noch eens door den diender ende ouderling van’t quartier dede vermanen
sijnen wille, ende versoecken dat se alsnoch hem wilden onthouden, van sijnen sone te
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onderhouden, ofte tot communicatie aenhalen, omme voorseyde redenen, ende hij
daerentusschen sijn soon sacht te bestraffen, ende van sulcken ommeganck af te houden, die
meerder gehoorsaemheyt sijnen vader behoorden te bewijsen.
[21-12-1626]
21. Een soldaet in Rosendael, die sijn geboden hadde laten opteyckenen met seecker
vroumensche aldaer, versocht die proclamatiën vorder op te houden, d’wijle sij hem
refuseerden, ende in huys niet en wilde admitteren. Oeck hare vrinden selver verclaerden, dat
hij geen vrede ofte ruste daermede souden hebben. Is hem ter antwoort gegeven, dat hij
tevorens behoorden te overleggen, ende het niet so en was te herdoen. Doch dat men de
vrouwe soude ontbieden ende de gelegentheyt vernemen.
Daer werden mede verclaert van een man, die getrout hadde een vrou, welcke haer voor
ongehout uuyt hadde gegeven. Ende so nu bevonden worden, dat sij een ander man hadde,
ende dat sij om diefte in handen van de justitie was geweest, hij van haer begeerden te
sceyden. Welcker kennisse
p. 266 (Eccl. fol. 9v)
de magistraet competerende, moste daertoe gewesen werden.
Worden getoont het concept van de magistraet tot Leyden, onlangst gepubliceert, aengaende
het vieren van den sabboth, ende werden de handelinge daerover uytgestelt tot na de hoochtijt.
Vielen diverse discoursen over het aennemen van enen stadtromper, goede getugenisse
hebbende van leven, maer werden swaricheyt gemaect, overmidts hij somtijts op plaetsen
versocht wert in bruloften ende maeltijden, daer lichtveerdich gedanst worden. Dan alsoo sijn
verclaringe daerover gerelateert werde, dat hij een tegensin in sulcke lichtveerdicheyt hadde,
maer somtijts niet en conde afwesen, werden goet gevonden, dat men hem soude admitteren,
op beloofte van sulcx te vermijden na sijn vermogen.
Worden mede voorgestelt van seeckere joffrou, die haer wel wilde totte tafel des Heeren
begeven, dan somtijts comende in maeltijden, bruloften, conde, hoewel tegens haren wille,
sulc dansen niet affwesen. Hier viel geen resolutie over.
Veelen doen noch clachten over de vrou weduwe van
p. 267 (Eccl. fol. 10r)
Brederode, dat sij noch tegens hare genade beloofte in, de compagnie van Francoise
lichtveerdige dansen soude hebben toegelaten, ofte haer huys daertoe hebben verleent. Meede
eenighe woorden laten verluden tot verachtinge der kercke. Hierover sijn gecommitteert de
ordinaris visitateurs, omme hare genade daerover aen te spreecken, te bestraffen ende te
relateren aen den kerckenraet.
Worden insgelijcx voorgebracht, alse den backer in de Wildeman onlancx een lidtmaet der
gemeente was geweest, ende nu apostateerden, gelijck noch andere meer, hoe men daermede
soude handelen. Oeck mede met diegeene van den avontmael om orsaecken gehouden waren,
onberouwelick bleven, jae gantsch absenteerden. Daerover geen resolutie is gevallen, dan
uuytgestelt, als van gewichte.
Soude oeck nader vernomen worden na Jan Jansz van der Sluys, tot Amersfoort gewoont
hebbende met sijn huysfrou, daer Wassenburch, predicant aldaer staende, mondelinghe
attestatie van hadde gegeven, of men die mochte admitteren. Dan, also Dungen meenden dat
met bancqueroute van hier gescheiden was, soude men naerder vernemen.
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p. 268 (Eccl. fol. 10v)
[22-12-1626]
22. Ick met Bushovio ontrent de middaech gegaen totte douagière van B[rederode], ende
geadmitteert, alleenlicken tegenwoirdich haer staetdochter, joffrou … Hebben haer genade
voorgehouden, dat de kerckenraet, vernomen hebbende eenige geruchten die tot scandael
mochten strecken van de gemeente, als dat hare genade in haer huys soude geadmitteert
hebben lichtveerdige dansspelen, ende die mede gehanteert. Daerover die ons gecommitteert
hadden, de gelegentheyt daervan te vernemen, ende voorts aen te seggen, met wat droefenisse
die sulcx verstaen hadden.
Waerover sij antwoorden, wel waer te sijn dat den hertog van B. gedeguiseert ontrent 9 uren
in den avont aldaer met sijn 4 was gecomen, die sij niet en hadden connen uuytsluyten, doch
dat sij daer niemant en hadde gehadt als haer vrou schoonmoeder, oock ’tselve weynich tijts
te voren hadde geweten, veel min ymant daertoe geroepen ende genoot hadde. Voort dat sij
weynich lust ofte plaisir daerin nam, maer bij sulcke occasie qualick conde ’tselve ontgaen.
Dat haer huys geen clooster en was, dat meer ende grover sonde in swanck gingen, etc. Sij
veranderde dickmaels van coleure, ende haer joffrou stont achter haer en screyden, utinam ex
paenitudine admissorum, want sij wert gemeent, d’oorsaeck te sijn die haer genade tot veele94
p. 269 (Eccl. fol. 11r)
lichtveerdicheyt porret. Dit gerelateert sijnde des avonts in de kerckenraet, hebben evenwel
verstaen dat meer gegeven was als genomen occasie van scandael. Dat men daeromme haer
soude soecken af te trecken van de voorgaende lichtveerdicheyt, evenwel voor dese reyse
admitterende.
Worden oeck gehoort de excuse van J.P., ende de petitie van geadmitteert te worden ad
sacram synaxin, sed nihil dum actum et dilatum ad proximum conventum. Na verhalinge van
Dongano van sijn verneem, is Jan Jansz toegelaten.
[25-12-1626]
25. Corsdach, is het sacrament des lichaems onses Heylants bedeelt in st. Geertruden
parochikercke, Breyero et Tickmanno concionatoribus, C. Theodorico Almelovenio et me,
presbiteris, ministrantibus. Communicantibus circiter quingentis utriusque sexus pari fere
numero.
[28-12-1626]
28. Voorgecomen seeckeren Thomas, Engelman, soldat, die de geboden hadde laten
opteyckenen van houwen met eene weduwe Barbara in Rosendael, daer hij van te voren mede
hadde geconverseert. Ende nu eenige questie met haer gecregen hebbende, wilde de geboden
voort ophouden. Seggende dat sij een quaede vrou was, dat hij met haer geen huys soude
connen houden. Idque testimonio proximorum. Hij hadde haer oneerlicken geslagen, ende sij
hem gedreicht met rottecruyt te vergeven. Men socht haer te vredigen ende voort tot het
solemniseren
p. 270 (Eccl. fol. 11v)
te persuaderen. Sij princepaliken conde niet resolveren, maar wilde liever van hem ontslagen
wesen. Seyden, ’tselve in des kerckenraets macht niet te sijn, maer mosten sulcx van de
magistraet versoecken, doch souden noch acht dagen haer beraet houden.
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Is mede eenich verschil gevallen op het aennemen sonder ouderlingen, doch is de voorgaende
resolutie verstaen, dat men bij trappen soude gaen. Eerst soecken op de gewoonlike maniere
het examineren ofte de versoeckinge van’t geloof te doen in de kerckecamer. Ende die na
vermaninge daertoe niet en souden connen resolveren, soude men soecken in’t huys van den
predicant ten overstaen van 2 ouderlingen te doorsoecken. Ende so die daer niet en conden
toestaen, soude men eerst die personen in de kerckenraet openbaren, ende met kennisse van
die dan mogen aennemen.
Werden goetgevonden, de Nederlantse confessie ofte belijdenisse den cathechuminis te
recommanderen. Wesende deselve, die den coninck van Spaengiën voortijt is overgegeven,
ende waerop de reformatie in dese landen is begost.
Worden geclaecht over de scherpe uuytreyckinge der keersen, ende dat die so laet opgesteken
ende so haest uuytgedaen werden. Daer men den scout Lobi van soude spreken. Oock den
onderschout versoecken, op de insolentie te wilp. 271 (Eccl. fol. 12r)
len toesicht te stellen, dat so den predicant als toehoorders ts’avonts onverhindert mogen
blijven.
[31-12-1626]
Den lesten decembris de proclamatie geschiet van de huwelicse geboden mrs. Jacob Sass,
raetsheer in den hove van Utrecht, weduwnaer van joffrou Catarina van Hilten, met juffrou
Maria Sogarts, jongedochter van Middelwech, wonende in Den Hage.
Annus 1627
Januarii
[4-1-1627]
4. Conventus ecclesiasticus, in quo actum de controversia Swanenburgii cum Bushovio.
Eaque commissa quatuor ex collegio nostro, et tandem sopita est, comprehensa et filii.
Cornelius Dircsz hielt seer aen, dat voortaen geen predicant op de stoel soude gebracht
werden, sonder kennisse van den kerckenraet. Daertegen sich alle de predicanten
opposeerden, seggende sulcx haer vrijheyt tegens te sijn, ende in geen kercken gebruickelick.
Quibus ex presbiteris plerique accedebant. Ego vero et Swanenburgius dicebamus, non carere
ratione, si eius admissionis certiores presbiterio facerent, cum et ipsorum muneris esset,
inquirere in vitam et doctrinam pastorum, et cavere deberent, ne temere externi admitterentur.
Doch dat sulcx met distinctie ende sonder precisicheyt mochte geschieden.
Narrabat nobis Wijckers[lotius], pridie novi anni quendam ex
p. 272 (Eccl. fol. 12v)
agro Traiectensi ad questorem pauperum ex diaconis attulisse 500 flor. optimae monetae,
nullius prodito nomine, tantum viri ac mulieris esse munus pauperibus destinatum adiiciens.
Apertum est testamentum Hieronimi del Ponto, qui diaconatui ad pauperum usum legaverat M
florenos; et totidem Orphanotrophio sex centos de noothulp, 400 st. Anthonishuys buyten de
Weert.
[11-1-1627]
11. Voorgelesen de missive der Staten, indicerende een algemeenen biddach om Godt te
bidden, ons te willen bewaren voor de macht ende aenslagen onser vianden, etc.
Vorders wenich gehandelt dan van eenige misusen van ledematen, van eenighe apostaten an
excommunicandi.
Item de profanatione sabbathi.
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[18-1-1627]
18. Ex relatione Breierii, cui impositum ante, ut inquireret de facto …, cognitum illum
criminis impositi reum ex attestationibus quidem eorum, qui interfuerant, aliquam quidem
excusationem videbatur mereri, quasi non sponte ad illam turpitudinem pervenisset, at ex
asseveratio[ne] aliorum, etiam matris quae interfuerat. Constabat eum a mulieribus non
tantum foco turpiter appositum,
p. 273 (Eccl. fol. 13r)
sed etiam turpiter denudatum, in ignem minxisse irritantibus, et ad libidinem provocantibus
illis Bacchis.
Quesitum est, an parens in foro conscientiae posset promissiones filii, se ignorante et nolente,
factas, irritas facere, cum iniquum sit in re tanti momenti, ut est matrimonium, consensum
parentum negligere. Et plerique arbitrati sunt illud ex potestate patria licere, illudque ius
divinum permittere.
[29-1-1627]
29. Extra ordinem senatus indictus, ende gedelibereert … het concept van de schoolordre.
Februarius
[1-2-1627]
1. Niet sonderlings voorgecomen dan behandicht seeckeren brief sonder eenich bijscrift,
gescreven uuyt den naem van de Nederpaltse quartieren, alse van Cruytzenach, Bacherach
ende Semmeren. Waerbij die haere verstotinge ende droevige standt te kennen geven,
versoeckende eenige vertroostinge. Is geseyt naerder te vernemen, ende te letten, also de
quytance van de penningen bij classen des Stichts gecollecteert, belopende ontrent 1300
gulden, houdt, dat d’selve sullen gedistribueert worden aen de verdreven broederen, soo van’t
Neder- als Overpals, ofte daervan geene sullen comen ten profijte van deese.
Een student, comende van Herborn uuyt Nassauwen, alwaer graef Jan, wijckende van de
goede paden sijnder voorouderen, den Baal weder eenen afgod soeckt op te richten,
claechden,
p. 274 (Eccl. fol. 13v)
dat hij hem hadde moeten voorsien na desen landen, hopende alhier gelegentheyt te vinden
om sijn studie te prosequeren. Versocht derhalve aliquid viatici, maer want hij geen attestatie
nochte bescheyt van sijn seggen en toonden, et Latine tantum loqueretur, a diaconis petitum,
ut thalerum traderent.
Huwelicse geboden de voorleden weecke 22, inter quos
Dirck Bosch, procureur voor de stadt, met Catarina Lobbrecht, jongedochter in de
Schoutensteege.
Henrick Gerbrandtsz, weduwnaer van Annichgen van Enschede, met Adriaentgen, weduwe
van Jan Lenartsz in de Marsegast.
Item, Tielman van Beeringen jonggesel van Deventer, met Cristina Lieftinck, jongedochter
aen de Gaerdbrugge.
[11-2-1627]
XI. Heeft Dongen, die in de plaets van Bushoff, tot Dordrecht verreyst, soude in Geertrudis
predicken, Cornelis Knijfssoon, een student, aldaer op stoel gevr[aecht], ende mijn sulcx
saterdaechs in’t uuytgaen te kennen gegeven. Die hem voor antwoort gaf, wel verstaen te
hebben, dat hij wat los van leven was, ende weinich van goeden voorganck. Maer
excuseerden, dat hij nu sich nedergeslagen ende gebetert hadde, dat hij goede gaven hadde,
ende sijn ouders, die hem tot haren costen onderhielden, sulcx waren versoeckende.
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[22-2-1627]
22. Heeft den boeckhouder Foeyt sijne rekeninghe gedaen, ende oversulcx is geen kerkelicken
raet
p. 275 (Eccl. fol. 14r)
gehouden, maer opgeset. Interim ego cum Rineveltio, de praeside ac scriba nomine nostri
collegii rationibus reddendis, interfui. Ende beliep den ontfang van 3 maenden, augusti,
septembris, octobris anno 1626
6466 gld.
2 penn.
Den uuytgeeff
7097 gld.
5 st. 14 penn.
Rest te cort
631 gld.
5 st. 12 penn.
-De ordonnaris uuytdelinge beloopt 5716 – 2 st.
De extraordinarise
186 – 2 st.
Aen de Ambachtscamer
1200 – 1 st. 14
Tesamen als boven.
[24-2-1627]
24. Hora 4 pomeridiana indictus senatus, ende heeft praeses Tecmannus gerelateert, dat hij
met Agatio, Gallicae ecclesiae ministro, hadde gesproocken van Abraham Pyrard, (woont in
de Springwech bij s. Jacobgasthuis)95 die de leste uuytdelinge van het sacrament hem hadde
gevoecht bij de Waelsche, buyten de ordre, sonder attestatie van onse kercke, daer hij onder
behoorde. Dat hij wel hadde aldaer gecommuniceert, maer niet en was als een lidtmaet
aengenomen. Dat hij oeck niemant en soude aennemen sonder de gewoonlike wech in te gaen.
Worden doen noch geconfirmeert sijn superstitieus doen over sijn cranck kint, daer hij een
waersegger over hadde geconsuleert, ende bagijnen voor laten bidden, etc. Worden derhalven
geresolveert, dat hij bij den predicant van dat quartier soude aengesproken worden.
p. 276 (Eccl. fol. 14v)
Tot het bijsitten van het classe, dat den 27. februarii sal gehouden worden, is gecommitteert
ex ordine … Quint.
Is mede geresolveert, geen litmaten te laten veranderen, als geen van andere kercken
comende, aen te nemen sonder attestatie.
Oeck geproponeert sijnde, dat het goet soude sijn, aen de predicanten van de classe ten platten
lande woonende, dat sij haer wat stichtelicker wilden dragen, omme haer parochiluden met
een goet leven so wel als met de leere voor te gaen, d’wijle al eenighe contrarie clachten
worden gedaen. Idque generaliter fieri debere, me urgente, mihi fere turbas excitasset,
clamantibus plerisque ecclesiasticorum, ut nominatim denotarentur rei.
Cumque in convivio classicali improbi spargerentur, inter eos aliquando ioci, idque ego non
decere assererem. Fratres rem exigui momenti ac nulla censura dignam arbitrati sunt, cum
ego, ne tales quidem in mea mensa absque offensa ferre possem.
Worden goet gevonden, dat diegeene die attestatie ab ecclesia versochten, haere namen op de
ordinaris vergaderingen souden worden geproponeert, et vix eo condescendere voluerunt.
p. 277 (Eccl. fol. 15r)
Lectae et Amsterodamensium epistolae a senatu ecclesiastico missae, quibus Palatinatus
Inferioris concionatorum, depositorum a papicolis, querelae et preces confirmarentur. Additis
95

In de marge.
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et de Juliacensibus ministris adiuvandis commendationibus. De ea re in classibus referendum,
a quibus iam 1300 floreni collecti pro pastoribus Palatinensibus.
[27-2-1627]
27. Classis nostra incepta.
[1-3-1627]
Martii 1. Versocht Houward vanwegen enen Philips Loutre, die om eenighe geschillen uuyt
de Walsche kercke was geweken, ende nu ontrent 2 jaeren tusschen beyden hadde gegaen,
niet connende comen tot aenneminge in de onse, nochte reconsiliatie mette sijnen, dat op sijne
saecke mochte werden gelet, ten eynde dat hij mochte weder genieten het nachtmael ons
Heeren. Waertoe gecommitteert sijn scriba Tecmannus met 2 ouderlingen, Buchell ende
Cornelis Dircksz, omme te gaen bij de France kerckenraet, ende vernemen d’oorsaecken van
de uuytslutinge ende de middelen van aenneminge tot gerusticheyt sijnder consciëntie.
De saecke van Pyrard worde gerelateert bij Suavio, dat hij sijn kint, sieck ende gebreckelick
sijnde, door persuasie van seeckere vrou, wiens kint gelijcke gebreecken, als’t scheen,
onderworpen hadde geweest, ’tselve hadde doen brengen op’t bagijnhoff bij seeckere clopgen,
die sij seyde goeden raet daertoe te weten. Doch onder protestatie dat hij niet en wilde eenige
superstitieuse middelen daertoe souden gebruict worden,
p. 278 (Eccl. fol. 15v)
daer hij toch geen gelove, maer een afschou in hadde. Ende is soo eenige drancken die hij
selfs met voorscrivinge van deselve hadde in den apteeck gehaelt, genesen, niet meenende
daerin misdaen te hebben. Oock in’tgeene men seyde van ’tselve een Machuits kint te wesen,
noch in de superstitieuse medicamenten ofte hulpe der afgestorven heyligen eenichsins te
willen geloven, doch wel eenige almosen gegeven te hebben op seeckere tijden ende aen
seeckere personen.
Goet gevonden, hem vriendelicken te vermanen, dat alle superstitieuse middelen buyten Godt
sonden waren, ende hem daervoor wilden mijden. Van een waersegger geconsuleert te
hebben, worden geseyt, sulcx niet bij hem gedaen te sijn, maer bij een ander geseyt, dat se
gebracht hadde eenen, vermaert van sulcke dingen, ende die geseyt hadde, dat hij een
geluckich huwelick soude doen.
Worden noch geseyt, dat in’t classe niet sonderling en was verhandelt dese ofte de gemeene
kercke aengaende, maer meest particuliere saecken. Ende oeck vermaent was, dat de
broederen in haere parochiën hun sulcx wilden dragen, dat noch haere met-kerckgenoten,
nochte andere buyten deselve, hem hadden te ergeren, ende ’tgeene bij sommighe van eenige
geseyt worden, voortaen mochte ophouden, etc.
[4-3-1627]
4. Geweest met domino Tecmanno ende Ameleveen bij den
p. 279 (Eccl. fol. 16r)
Franchen predicant ende eenige van den kerckenraet van de Walsche gemeente. Ende hem
afgevraecht, ofte sij eenige oorsaecke hadden om Philippe Loutre te houden van de
communicatie, ende ofte sij wel tevreeden waren, dat hij in onse kercke ten avontmael ginge.
Antwoorden Agace, niets op hem te hebben, ende wel te mogen lijden dat hij in de Duytsche
kercke communiceerden. Ende d’oorsaecke van sijne attestatie aen hem gegeven, niet in soo
volcomen forme geweest te sijn, overmits hij, Philippe, soude blijven in dese stadt. Oeck dat
sijn huysfrou hadde verclaert tegens sommige personen, dat se bevreest was, dat haer man van
haer mochte gaen, ende daeromme wel mochte lijden, dat men hem geen volcomen attestatie
en gave. Quod tamen dicebatur, non agnoscere.
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[5-3-1627]
5. Begonnen met domino Bushovio onse visitatie, beginnende van de noortsijde van de
Roomburgerstraet, van de brugge na s. Paul, ofte de Nieugraft, lancx de noortsijde van de
Winsemstege, door het Jerusalemssteechken, de suytsijde op na het Groote school, ende
weder de Nieuwegrafte op, nae het westen tot de Winsemstege, ende na over de Runnebaene.
Hebben Angeportu ofte het Sacksteechgen eenige aenspraecke gehadt van een wever ende
sijn huysfrou, over de saecke van Abraham, van sijn gevoelen, dat de predicanten hem
daerover hadden beswaert. Seyden niet daervan te weeten, dat hij om politycque saecken
p. 280 (Eccl. fol. 16v)
gevangen was, ende om sijn halstarricheyt ende ongehoorsaemheit. Dat sulcs de kercke niet
aen en ginck. Niettemin dat sulcke luden pesten waren in een republique, ende venijn onder
de gemeente, wat schijn van godsalicheyt hij oeck veinsden.96
Hic idem textor, qui rusticae scolae apud Lopicos praefuerat. Dicebat ad semester tempus
apud se habitasse quendam concionatorem, qui non verebatur dicere, nullam christianorum
sectam esse probam aut perfectam. Si tamen ulla esset, quae proxime accederet,
mennonistarum eam esse. Cum vero interrogaretur, quare igitur iis non accederet, respondisse,
se nondum institutis se posse accomodare, quod laxus sibi vitae genus placeret. Is fuit Beniam
apud Lopicos, ex remonstrantium depositorum genere. (Hic et hominem ad perfectionem in
vita pervenire posse, asserebat). In magno illo tractu pauci nostrae orthodoxae relligionis
inveniuntur, et vix ultra 55 ex quibus, nunnulli magis ex consuetudine, vel quod iam adscripti
ecclesiae discedere ab ea sine levitatis nota non liceat mensae christianae assident.
In den huyse van Conincx hebben wi aengesproken drie joncferen uuyt den lande van Gulick,
aldaer comen woonen, lydtmaten wesende van onse kercke. Ibidemque vidimus et allocuti
sumus Annam Mariam a Schuermans, virgunculam, tenerae adhuc aetatis, Latine probe
doctam, cuius literas nup. 281 (Eccl. fol. 17r)
per purissimo et eleganti stylo scriptas videram, geminas unam ad dominum Heinsium,
alteram ad Catzium.
Aegrotabat periculose Magdalena Cruvii uxor, quae a feriis Natalitiis Christi et paralysi et
febre gemina misere affligebatur.
Plosiorum mater convalescere a morbo iam incipiebat. Esclebeke, faber ferrarius, et nostrae
ecclesiae diaconus a calculo, postquam ope et consilio cuiusdam medici usus esset, melius
habere dicebat.
[8-3-1627]
8. De commissione nostra retulimus et quid a nobis intellectum ab Agatio, nempe illum
suosque nihil habere, quod Philippum a communione sacrae caenae prohiberet, ac proinde
nihil impedire, quin vel in Gallica vel in nostra, si id mallet, ecclesia communicaret.
Absentes tum tres ecclesiastes Bushovius, Ticmannus, Vlamingius.
[16-3-1627]
16. De Loutrio actum, ut proximo concessu97 praesens adesset, et cum eo admittendo ageretur.
Jan Jansz Vischer, schoolmeester, hoewel hij niet wel en menaigeerde de penningen, hem bij
de diaconie verstrect, dat men hem tot lossinge van sijn goet uuyt de lombert soude assisteren
met 4 gulden, beneffens de 4 gulden die hem de diaconen hadden belooft.
96
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Vgl. Pollmann 2000, p. 176.
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Worden oeck gehandelt ofte die jongeluden die, sonder ende tegens consent van de ouders, so
gelichteliken malcanderen beloften deden van trouwen, niet en behoorden van het avontmael
gehouden te worden.
p. 282 (Eccl. fol. 17v)
Ende is goet gevonden, dit bij occasie van de stoel te leeren. De catechumenes voor te dragen,
ende die nu in reatu eius sijn, te vermanen dat sij haer afhouden, ter tijt sij hare ouders
gecontenteert ende daermede geconsilieert sijn, ofte bij de magistraet te trouwen gepermitteert
sijn, cum maximum sit, peccatum inobedientiae et pugnet contra V. decalogi praeceptum,
‘Honore patrem’ etc.
De sartore quoque in de Marsegasse et nauta extra Catherinianam cum suis, de quibus fama
houd bona, actum, ut ipsi abstinerent a communione sacrae caenae.
Post meridiem de visitatie met d. Busshovio gecontinueert. Bevonden de halstarricheyt van
Asch van Wijck, niet willende te woorde staen die haer noden tot het avontmael ons Heeren.
De quibus vereor, ne numerentur inter invitatos, de quibus in evangelio …
Oeck van … Coesvelt in’t Lantwijff, die niet en conde gepersuadeert worden tot het
avontmael des Heeren, doordien hij hem voor liet staen, dat de predikant Helmich, sijn
swager, hem ongelijck dede. Behoudende ’tgeene hem ofte sijne huysfrou bij haer suster
gemaect was, ende seyde, daervan een deel van natueren ende Goods wegen hem toe te
comen, hoewel niet met recht.
p. 283 (Eccl. fol. 18r)
Bushovius etiam agebat in visitatione cum Strickio, de Baersio Vreesvicano, oberrato, et qua
via ille iuvari posset.
[18-3-1627]
18. Een geboth om te hylicken joncker Frederick Ruysch met joffrou Maria van der Molen,
Andreae filia.
[20-3-1627]
20. De visitatie met Tecmanno geabsolveert. Eenige heymelike clachten gehoort van mr.
Gemens wijff, van de matresse tot Willemgen Everts, weduwe van Nassau. Ende een vrou in’t
steechgen op de Vismerct over haer man. Noch openbaere van Gerrit Jansz van Kesteren,
backer aen de Vischbrugge, over sijn soon, wiens huysfrou heel gealtereert. Noch van de
huysvrou van …, kersmaecker aldaer, die met een dochter in huys wonende, groote kivagie
hadde gehadt. Wiens man oeck het mes tegens Absoloms Jans soon hadde getrocken, die
mede in groote contentie was tegens sijn vader.
[22-3-1627]
22. Eenighe Walen, gesurcheert van het avontmael, doordien dat sij Agathium, haeren leerder,
t’onrecht beschuldichden, ende tegen de kercke hadden geconspireert. Totdat sij declareerden,
dat hun de onlusten leet waren ende vertoonden vrijwillich met haren leerder ende kercke te
willen versoenen. Deese even hard blijvende, beschuldichden noch Agatium, de kerckelicke
ordre gebroken ende ongesonde leere voortgebracht te hebben, ende dreichden, haere saecke
aen de magistraet te willen brengen. Clagende bij de gecommitteerde van ’t synodus
gegraveert, ende versochten daerinne raet aen onsen kerckenraet, die haer aenseyde, door den
p. 284 (Eccl. fol. 18v)
praesidem, dat het bequaemste soude voor haer sijn, alsoo na Paeschen tot Delft soude
gehouden werden concilium ecclesiae Gallicanae, dat se daer hare saecken liever noch wilden
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versoecken, dan d’selve brengen tot prejudicie aen de magistraet. Dat se daertoe oeck wilden
committeren uuyt haer collegie die met Agatio daerover souden handelen. Waertoe
gecommitteert preses ende Buchell. Ende is noch geresolveert aen’t voornoemde concilie per
formam intercessionis.
Worden gehandelt van’t quaet comportement van den ijsercremer op den hoeck van de
Potterstraet, met dronken drincken, etc. Ende goet gevonden, hem daerover te bestraffen ende
vermanen.
Post prandium aengenomen 5 manspersonen ende drie vrouwen, daeronder een man van 80
jaren.
[23-3-1627]
23. Loquuti sumus Agatio, cumque manuimus ut se commodum gereret adversus suspensos,
et intercederet ne synodus contra illos procederet rigidius. Indicamusque scriptum nobis
exhibitum illorum nomine, quo ipsum deferrent ordinis violatae et doctrinae impurioris, et
minitabantur, nisi a synodo ipsis ius diceretur. Reddidit ille accusationis capita a synodo
discussa, seque causam suam probasse, indeque a synodo senp. 285 (Eccl. fol. 19r)
tentiatum, ut tantum declararent suspensi, se dolore ob scisma et dissentionem exortam
paratosque conciliationem cum ecclesia et fratribus inire. Verum, cum illi reiicerent hanc
sententiam, contra omnem iuris ordinem, a deputatis synodi vel privatis ministris admonitos,
ne nimis pervicaciter agerent, alioqui tandem coactam iri synodum ulterius contra illos
procedere. Narrabat item quam frivolis contra ipsum rationibus et accusationibus usi fuissent,
nunc, quia formulam baptismi non praescriptis verbis recitasset, sed illam abbreviasset, vel
psalmum forte alium quam ex praescripto cantari iussisset, vel precationem abbreviasset
festinationis causa, haud aliter ac si contra sanctissimam relligionem enormiter peccasset. Se
vero dicebat animo cum illis reconsiliatum, nec cuiquam male velle, neminem iniuriae sibi
graviter inflictae postulatum velle. Tantum optare, ut illi turbare ulterius ecclesiam nollent, aut
scissionem fovere desinerent, quae fere de nihilo ipsorum opera quotidie augmentum
capiebat.
Eenige van de Walsche kercke binnen Utrecht, sijnde gemiscontenteert over haren pastoor,
mr. Petrum Agacium, hebben eyndelike eenige beschuldingen tegens hem voortgebracht.
Daervan sij schultbekenninge ende reparatie eyschten, ende daerover niet connende met hem
accordeeren, hebben hare gravamina so in de synode, gehouden tot Haerlem ende Vlisp. 286 (Eccl. fol. 19v)
singen als ter Goude ingebracht, doch geen gehoor crijgende, alsoo Agatius de synoden
scheen contentement gegeven te hebben. Ende sijn ten lesten tanquam schismatici, die
sochten de kercke in twist, ende de predicatiën van Agatio vruchteloos te stellen,
gesuspendeert a caena dominica.
Ende is de intercessie, bij scrijvens van onse kercke aen het synode gedaen, niet aengenomen
ofte qualicken geïnterpreteert. Waerover sijluden meer gemiscontenteert wordende, hebben
gedreicht, hare saecken aen de magistraet te brengen. Waer den kerckenraet die sij sulcx,
binnen staende, te kennen hebben gegeven, haer afgeraden hebbe. Seggende, dat de
reconsiliatie lichteliken conde vallen, mits verclarende dat het haer leet ware, sulcke
geschillen waren gevallen. Doch sijluden, die tendeerden satisfactie over hare querelen,
diewelcke sij meenden in redenen gefondeert te hebben, interpreteerden die verclaringe, haer
in de schult te stellen, ende Agatium te vrijen.
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Ende waren daermede niet tevreeden, hebben noch mijn in’t privé hare scriften willen
communiceren, niettegenstaende ick verclaerde, daerinne niet te connen doen, als geen rechter
sijnde, ende dat mij leet was, dat sulcke questiën soo hard werden gedreven, daer doch
saecken onder waren van weynich gewichte. Ende daerom wenschten, dat sij haer wat
ployabelder hielden, nae christelike liefden alles ten besten duydende.
De principale poincten van hare
p. 287 (Eccl. fol. 20r)
beswaernisse ware de volgende:
Dat Agacius sochte te heerschen in de kercke,
dat eenen diacon, Steven Morboys, om eenige fouten gesuspendeert, naerdien hij schult hadde
bekent, ende de consistoire voldaen, weigerden weder aen te nemen, ofte met hem te
reconsiliëren,
dat hij in’t reciteren van de publique gebeden ende formulieren somtijts 3, 4, 5, 6 ofte meer
regulen achterliet,
oeck weygerde de scameluyden kinderen toe te laten totte gewoonlike recitatiën voor den
predickstoel, andere voor die praefererende,
dat hij eenige quade ofte valsche attestatiën, sonder weeten van sijne kerckenrade, hadde
gegeven,
dat hij onsuyver in de leere was,
dat hij de penningen der armen hadde uuytgedaen sonder interest,
dat hij eenige, van hem dissentiërende, hadde geweygert onderhout te doen, voordat sij haer
schult, van hem geaccuseert te hebben, bekenden ende onderteyckenden; die sulcx niet en
conden doen, genootsaeckt latende, om in’t gasthuys te gaen.
Dat hij eenige oude, crancke luden, dies versocht sijnde, naliet te besoecken ofte te troosten,
etc.
Waren onderteeckent Pierre de Dus, Martin de Haluvin, Bastian Pierart, Noé Hur, Philippe
Wallen, Estienne Morboi.98
[29-3-1627]
29. In de kerckenraet voorgebracht van een vrou die, hebbende een man, is om haer quade
handelinge gegeesselt ende gebannen uuyter stadt … Ende hier comende, haer uuytgevende
voor een vrije vrouwe, is publycq in dese kerck getrout met een Engelsch. Wert gebracht,
p. 288 (Eccl. fol. 20v)
ofte sulck huwelick mach bestaen. Ende wert geseyt dat sij, niet wetteliken van haer man
geset sijnde en noch levende, niet en mochte weder hylicken, ende dat sij den kerckenraet
hadde met logenen gecircumvenieert. Dat daerom de leste trou geen en was, ende wel mochte
bij de magistraet worden gescheyden.
Is doch weder gesproken van de gemiscontenteerde van de Walsche kerck over het geschil
met haren pastoor. Ende sijn noch praeses ende scriba met B[uchell] gecommitteert omme te
sien d’selve te vereenigen, dewile de toecomende weecke soude tot Delft het synode van de
France kercke gehouden worden. Doch is ’tselve geweest te vergeefs, de miscontenteerde
altijt voordragende herstellinge van de ordre, die sij seyde by hem verbroken te sijn, door
listich voorgeven bij ordre ende authoriteyt van den synode, (sulcx te doen),99 dat sij daernaer
verstaen hadden, buyten de waerheyt te sijn.
98
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Hebben noch sonnendach, manendach ende dynsdach veelvoudich met de saecke besich
geweest, oeck met de borgemeester Weede. Ende sijn op de navolgende 4 articulen van
versoeninghe gecomen, alsdat Agatius soude verclaren,
dat hij tegens Estienne Morboy, aengaende sijn getrouwicheyt in’t bedienen van sijn
diaconatschap, niet en hadde.
Dat hij soude beloven aengaende de vijf articulen niet anders te leeren, als bij den synode te
Dort was besloten.
Dat aengaende de kerckenordre, ’tselve soude gestelt werden tot
p. 289 (Eccl. fol. 21r)
verclaringe van den synode.
Ten leste, dat ofte beyde parthiën geen schultbekenninge souden doen, ofte d’selve souden
gelijckelicken doen met deselve woorden, dat daervan mede geen notitie soude gehouden
worden.
De drie eerste poincten was Agatius tevreeden te voltrecken, dan seyde de leste niet te connen
aennemen, d’wijle de gemiscontenteerde alreede schultbekenninghe was opgeleyt, ende hem
niet. Scheen oeck niet veel daernae te vragen, hemselven achtende nergens in schuldich,
seggende, ‘Ick wasse mijn handen daeroff, siet ghij wat ghij doet,’ gebruickende Pilati
justificatie, die ick vrese oft hem sal mogen apud supremum Iudicem valideren.
Martin Haluwyn narrabat, originem harum turbarum inde ortam esse(?), quod cum Morbosius
diaconatum suum deservisset, et tandem paenituisset, seque paratum ostendisset, culpam
fateri, atque ita cum ecclesia reconsiliari, Agatius nihilominus eum recipere noluisset, licet
senatus id ex aequo et bono debere, (putaret). 100 Imo rem detulisse ad synodum, quae tum
Campis indicta, et Morbosium ibi ita descripsisse, quasi ille summa pertinacia incorrigibilis
esset, atque eo nomine obtinuisse, ut in eius locum alius eligeretur. Morbosius vero cum haec
intellexisset, ad proximam synodum, tantam sibi factam iniuriam protinus quaestus est.
Seggende, ‘met wat manieren Agatius die van den synodo te Campen buyten de waerheyt
hadde geabuseert, doch en101 hadde van de
p. 290 (Eccl. fol. 21v)
synode niet anders connen crijgen, dan dat sij niet conden revoceren ofte veranderen, ’tgeene
bij een vorige synode was gestatueert.’
Seyde noch, dat in’t synode tot Utrecht gehouden, daer sij haer gravamina hadden
overgelevert, als sij mede hadden verclaert, noch yets te hebben op sijne, Agatii, leere. Ende
na den middach waren verscheyden, weder te comen, nadat se meer als 2 uren hadden
gewacht, ten lesten binnen staende, niet anders en hadden connen becomen op alle haer
beswaernisse, dan een reprimende, met dese woorden: ‘Wie haer so vermetel hadde gemaect,
dat sij, particuliere litmaten sijnde, dorsten hare harder bestraffen in de leere.’
In somma, ut contraham, visi sunt nihil pensi habuisse illi patres, etiamsi tota ecclesia
turbaretur, immo periret, modo unum hominem indemnem prestarent.
Doch schijnt dat de gemiscontenteerde, wesende homines rudes et qui victum manibus
quaererent, hare saecken niet wel hebben weeten aen te leggen, als in’t gross haer
beswaernisse aenwisende, sonder bequaeme stijl ende conclusie, sonder ymant met macht
ende instructie te senden, oock sonder behoorlicke onderteyke-
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p. 291 (Eccl. fol. 22r)
ninge ende verificatiën. Doch daerinne hadden de patres synodi, ex charitate christiana, haer
connen tegemoet gaen, ende haer aenscrijven, wat sij in haere handelinge desidereerden, etc.
[3-4-1627]
3. april. Ex decreto senatus ecclesiae nostrae, litterae scriptae sunt ea de re ad synodum,
concionatoribus plerisque renitentibus, reveriti nempe, ne synodus Gallicana stomacharetur.
Quasi in alienam messem non manum iecerimus. Cum tamen christiana pietas, que nobis
maior quam synodi authoritas esse debebat, nos non tantum suadebat sed rogabat, fratres
oppressos, quantum in nobis erat, levare et defendere omnibus modis studeremus.
Quidam studiosus N… Gerardi, qui Herborni theologiae studio sese applicuerat ad
promovenda ipsius studia, testimonio publico adiutus, subsidium petebat, cui dati VI fl.
De collect van twee weecken, so voor als naer Paeschen in den Dom, is weynich minder
geweest als 600 g.
[1-4-1627]
Den 1. april gebodt gehadt om te trouwen, Willem Pauwert, met …
[7-4-1627]
7. Aengeteyckent 21 huwelicxe geboden waeronder Gijsbert van Wijckersloot, jongesel van
Utrecht, met Odilia van Deuverden, weduwe van Clement Overschie, doctor medicinae, in
Den Hage, beyde wonende in de Stroystege.
Griffijn Godefroy met Elsken Peters, weduwe van Henrick Veth. Item:
p. 292 (Eccl. fol. 22v)
Albert van Oostrum (Johans soon),102 conchierge van’t Hoff, weduwnaer van …,
Gijsbert dr. van Woerden, met Maria Jansdr., weduwe.
[4-4-1627]
Den 4. april was opgeteeckent Willem Pauwert met Claertgen Claesdr. Van Hoochvelt.
[12-4-1627]
12. Congregati sumus frigido caelo adhuc sine igne, et comparuit quidam calcearius sutor, qui
dicebat, se dedisse arram nuptialem Mariae Johannis filiae, aureum Renensem et dalerum, nec
tamen illam numos restituisse ac perinde ibi obstrictam, ideoque velle impedire
proclamationes. Illa vero negabat, se quicquam ab eo recepisse, et cum Amstorodami vesperi,
quando illam domum deduceret, ipsi obtrusisset, eo nomine pecuniam noluisse recipere, sed
pecuniam, quae in terram reciderat, a vigilibus sublatam, ad aedes suas delatam. Quam cum
accepissent domestici, illa post ad aedes ipsas retulerat, nunquam tamen de sponsione nuptiali
cogitasse. Idque se paratam esse vel iureiurando affirmare, asserebat. Et cum nihil alter ad
probationem adferret praeter verba, patri et ipsi pervasimus ab inhibitione tentata abstineret,
ni sibi et molestiam et dedecus nequicquam vellent comparare, cum omnis asseveratio
probatione destituta inanis videretur. Atque ita factum, proclamationemque continuandam
iudicatum est.
Segerus etiam van Rechteren, een schoolmeester, offereerden een request waerbij hij met
eenige andere schoolmeesteren remonstreerden, dat veele, niettegenstaende
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p. 293 (Eccl. fol. 23r)
de kerckenordre, hun onderstonden, te leeren papiste boecken, ende veel deden ende toelieten,
dat streckten tot achterdeel van de waere relligie, etc. Dat daeromme de kerckenraet de hant
daer soude willen aen houden, dat daerinne mochte werden geremedieert.
Hem is voor antwoort gegeven, dat hij wèl dede, sulcx remonstrerende, ende dat alrede den
kerckenraet eenige ordre op de scolen hadden ontworpen. Dat se daeromme eenigen uuyt den
haren souden committeren, die de beste eervarentheit in schoolsaecken waren hebbende,
omme mette gecommitteerde des kerckenraets te communiceren. Oock mede yet souden sien
in’t papier te brengen, dat sij totter saecken souden meenen te dienen. Daertoe settende den
eerstcomenden manendach ad quartam pomaeridianam.
Abraham …, gestelt tot sieckentrooster voor de geïnfecteerde, alsoo sijn tijt nu began ten
eynde te lopen, ende men vernam dat de siecte aennam, versocht, dat den kerckenraet sijn
saecke wilde bij de magistraet gerecommandeert houden, ende sien ofte hij eenigen langer tijt
als van ses maenden conde obtineren, d’wijle sijn wercken door het hanteren van de besmette
gantsch verging. Dat hem belooft worden, doch worden geseyt, dat het niet en soude
onbequaem wesen, soo men hem voorhielt, aengesien sijne precisicheyt, van bij geen andere
te willen gaen. Dat hij hem, mede versocht sijnde, wilde
p. 294 (Eccl. fol. 23v)
vervoegen bij andere geïnfecteerde crancken benevens die van de pest besmet sijn, als van
den roden loop, van pocken ende gelijcke siecten sijn besocht.
[15-4-1627]
15. Sijn in s. Geertenkerck getrout elf paer, behalven in andere kercken, wesende meest
gemene luden.
Denselven dach hora quarta pomaeridiana in de kercke vergadert praeses, scriba, Quintius et
ego, daer ontboden hebbende de schoolmeesters. Sijn deselve, 4 in’t getal, gecompareert, ende
hebben hun voorgelesen het concept, aengaende de schole, bij den kerckenraet gemaect, dat
haer wel aenstondt. Ende is goet gevonden, daer noch bij te voegen, dat voortaen niemant en
soude mogen schole houden, vooreerst hij sich hadde verbonden, dese ordre te volgen.
Daerop te versoecken interdictie van de magistraet, tegen alle die contrarie deden.
Dat oeck geen schoolmeesters souden mogen eenige kinderen aennemen voordat hij wiste, dat
de eerste voldaen ware. Oock omme te weeren alle incrupende papistige boeken. Seeckere
souden werden genomineert, die men soude
p. 295 (Eccl. fol. 24r)
mogen leeren. Ende dit souden wij de naeste vergaderinge in den kerckenrade brengen, omme
daerover te delibereren.
[17-4-1627]
Den 17. Getrout in de Geertenkerck Alexander Schot met …
Ende Jacob van Coetsvelt met Josina Galles.
[15-4-1627]
Geboden den 15. aprilis Nicolaes van Royestein, weduwnaer van Odilia van Roye, aen de
Steenwech, met Neeltgen Tielmans Boom,103 aen de Noy.
Frans Victor van Brug met Niesken Hermans van Eghorst,
Steven Cornelisz van Doern met Aeltgen Jansdr.
103
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[19-4-1627]
19. Gerelateert van de schoolordre, die met eenige meesters was bij ons gecommuniceert,
ende haer bijvoegens. Is goet gevonden ’tselve te refereren aen de schoolarchen.
Gelesen de brief van de Walsche synode, aen onsen kerckenraet gescreven van Delft.
Waervan den inhout is als volcht:
Eerweerde, godtsalige, voorsienige, welgeleerde heeren ende broederen,
Wij hebben uwe missive wel ontfangen, ende daerbij het naerder bericht van de welgeachte
heer borgemeester Van Weede, waerbij wij verstaen, hoe dat uwe EE. gearbeyt heeft, om de
personen die haer van de Fransche kercke afsonderen, wederom terechte ende tot versoeninge
mette kercke te brengen. Wij hebben van onsent wegen alle mogelicke middelen
aengewendet, ende daertoe eenige jaeren gearbeyt, dat de geresene
p. 296 (Eccl. fol. 24v)
onrusten mochten werden bijgelecht ende geassopieert. Doch hebben de voorseide personen
so ongeseggelick ende hartneckich geworden, dat sij alle onse redenen ende goede
vermaningen in den wint geslagen ende veracht hebben, waerdoor wij ons genootsaeckt
bevonden hebben in onsen laesten synodo, tot Vlissingen gehouden, haer den tijt te vergunnen
van een half jaer, om ondertusschen hem wel te bedencken, ende de opgeleyde
schultbekennisse aen te nemen ende te teeckenen. Ende sijn hiertoe ooc van een van de leden
onses synodi broederlick vermaent geweest, met wijdere verclaringe, insoverre ons
tegenwoordelick van haere gehoorsaemheit niet en soude blijcken, dat dan dese onse
vergaderinge voortvaren soude met hun, na orden van kerckelike discipline.
In plaetse van sulcx na te komen, ende met oetmoet te versoecken, dat de gedaene suspensie
mochte werden afgedaen, hebben sij wederom aen den kerckenraet van Leyden, ende door
denselven aen ons onlancx gesonden, een seer injurieux ende lasterlick scrift, niet alleen
tegens den persoon van onsen
p. 297 (Eccl. fol. 25r)
weerden broeder Agache, haren predicant, ende sijnen kerckenraet, maer oeck tegens onse
eerweerdige vergaderinge. Waerin sij niet alleen persisteren in haere voorgaende lasteringen,
maer oeck ronduuyt verclaren, dat sij onse excommunicatie niet en vreesen. Ende dat sij
thienmael liever hebben van hem, Agache afgesondert te sijn, dan met hem te vereenighen,
jae liever te sterven, dan dat sij souden justificeren alsulcken mensche in sijne fauten.
Onse vergaderinghe, hebbende op alles wat in desen is verhandelt, tot noch toe rijpelick gelet,
alsoeck op hetgene bij uwe waerde ons is verwitticht, vinden vooreerst, dat de articulen, bij
uwe EE. voorgestelt, ofte de saecke niet en raecken, ofte bij den synode alrede sijn afgedaen.
Want wat de saecke van Morbois belangt, ’tgene in den eersten artyckel gemelt staet, daervan
is noyt geen questie geweest. Nopende leere, daerin heeft hij, de voorseide Agache, den
synodo volcomelick contentement gedaen. Daermede particuliere lithmaten behoren
tevreeden te wesen.
Aengaende de verkiesinge van ouderlingen ende diaconen, daerop heeft mede de synodus
decisie104gegeven.
Resteert
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p. 298 (Eccl. fol. 25v)
het vierde, waerin de voorseide ongeruste personen schijnen te willen verstaen tot eenige
bekentenisse, maer onder conditie dat ooc de voorseide Agache sijne schuldt bekenne. Daerop
verclaert onse synodus, dat sij sulcx den voornoemden Agache niet en can toestaen, sonder
merckelicke prejudice van de waerheyt ende haere authoriteyt, ende in’t ongelijck te stellen
alle de voorgaende handelingen, bij dewelcke gebleecken is, dat den voorseiden Agache noch
in de leere noch andere dingen, daervan hij is beschuldicht geweest, bij ons strafbaer is
bevonden. Dienvolgens soo persisteert alsnoch onse synodus in haere voorgaende sententie
tegen alsulcke personen, die over alle de beroerten ende moeyten, die sij met groote
hertneckicheyt gedaen hebben, so aen de kercke van Utrecht als oeck aen onsen synodo, noch
in haer leste schrift daerin moetwillich voortvaren. Doch om hun de maete vol te meten, soo
is’t dat dese synodus hun noch wel heeft willen gunnen den tijt van ses weecken, binnen
welcken tijde de synodus verstaet, dat de voorseide personen haer sullen hebben te verclaren,
oft sij de synodo willen gehoorsaem sijn, ende de opgelechte schultbekentnisse aennemen,
waervan wij
p. 299 (Eccl. fol. 26r)
uwe EE. copie senden, ende versoecken vrindelick, dat uwe EE. ons hierin believe de goede
hant te bieden, ende voornoemde personen wel in te scherpen haere schuldiche plecht, ten
eynde sij haer verootmoedigen voor den Heere, ende niet langer de voorscreven kercke van
Utrecht beroeren.
Wij verhopen, sij uwer vermaningen sullen aennemen, waertoe wij haer wenschen Godes
geest ende genaede. So sij dan noch souden willen blijven obstinaet, soo heeft onse synodus
geacht nodich te sijn daerinne te versien, ende tot dien eynde seeckere dienaeren, leden van
onsen lichaeme te deputeren. Dewelcke na expiratie van de voorseide ses weecken haer sullen
vervoegen bij de Fransche kercke van Utrecht, om in executie te leggen de sententie, bij den
synodo tot Vlissingen genomen.
Wij willen uwe EE. tsamen, alsoeck den achtbaren heere borgemeester voorgemeldet,
dienstelick gebeden hebben, van ons anders niet te gevoelen, dan dat wij in de vreese Goods
dese heele saecke verhandelt hebben. Ende nergens anders toe en trachten, dan dat goede
vreede in onse kercken, soo in’t gemeen als oeck in’t besonder, onderhouden werde, dat elck
in sijn beroep hem quijte. Voorts oeck de litmaten der kercke haren dienaren ende
kerckenraden leeren, het respect ende eere te
p. 300 (Eccl. fol. 26v)
bewijsen, die hun van Godes wegen toecomt. Want wij verstaen, gelijck de dienaeren des
woorts ende kerckelicke personen schuldich sijn, haer te submitteren aen meerder
vergaderinge. Dat alsoo oeck particuliere lithmaten door synodale authoriteyt moeten
ingehouden worden, teneynde door al te groote liberteyt ende licentie de kercken in geen
disordre en comen, oft ooc kerckelicke authoriteyt met voeten vertreden, ende gevilipendeert
werde. Hiermede uwe EE. na onse dienstlicke gebiedenisse den Heere bevelende, uut onse
synodale vergaderinge, gehouden tot Delft, den 15. april 1627.
Ende in alles naem stont ondertekent: Jehan Doucher, Esaie du Pré.
Superscriptie:
Eerweerden, godtsaligen, voorsienighen ende welgeleerden heeren ende broederen van den
kerckenraedt der Duytsche gemeente tot Utrecht.
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Hier was noch bijgevoecht de sententie ofte resolutie in Walsch op dese saecke voor desen
genomen als volcht:
p. 301 (Eccl. fol. 27r)
Actes résoluz en la classe, tenue à Utrecht, le 26 et 27 de may, l’an 1626, suivant l’article 11
du synode de Haerlem.
La compaignie ayant ouï les plaintes de Pierre le Duy, Martyn Haluwyn, Bastian Pierrart,
Philippe Walem et Noé de Hu, a jugé, qu’ils ont grandement failli, en ce qu’ils ont mal à
propos accusé leur pasteur de fausseté de doctrine, et qu’ils ont pressé quelques choses
indifférentes, au préjudice de la charité et de la paix de l’église comme totalement nécessaire,
jusques à se séparer de l’église, et les a sérieusement et avec grande douceur exhorté à
diverses fois à recognoistre leur faute, et à se réconcilier avec leur pasteur et consistoire, ce
que n’ayans voulu faire, nous les avons suspendus au nom du synode, de la saincte cène du
Seigneur, jusques au synode prochain.
Formulaire de réconciliation, proposé aux susdits, et rejetté par eux, et approuvé par le pasteur
et son consistoire.
Nous, Pierre le Dui, Martin Haluwin, Bastien Pierrard, Philippe Walem et Noé Hu, ayans ouï
les remonstrances sérieuses et le conseil, que les députez du synode de
p. 302 (Eccl. fol. 27v)
Haerlem nous ont faict et donné, avons déclaré, que nous sommes marris de ce que s’est
passé, et sommes prest de nous réconcilier avec nostre pasteur et consistoire.
Quant aux articles d’accusation, produicts pas lesdicts contre leur pasteur, nous en avons jugé
comme s’ensuit:
Quant à l’article 3, concernant la doctrine, plusieurs poincts ayants estez représentez par
iceux, et sur ce ayants ouï nostre frère Pierre Agache, la compaignie a jugé, qu’ils estoient mal
fondez en leur accusation, et que ledict Agache est pur en doctrine.
Pour l’élection des anciens et diacres, art. 1, si elle se doibt faire par le consistoire, eu esgaré à
l’estat présent de l’église, la compaignie a trouvé bon, qu’ils continuent en leur ordre
commencé depuis 4 ans.
Touchant le formulaire du baptisme et la prière ecclésiastique et rendition des contes de
diacres, dont il est fait mention ès art. 2 et 4, nous estimons qu’ils feront bien, de se conformer
en cela aux autres esglises, en tant que faire se pourra.
Pour le regard des visites, tant ceux qui sont
p. 303 (Eccl. fol. 28r)
suspendus, que des autres, qui sont retirez de l’église, mentionnez ès art. 6 et 7, nous jugeons,
que cela doit estre émis à la prudence du consistoire.
Quant est du frère Morbois, mentionné en l’art. 8, d’autant qu’il estaoit absent, et que son fait
a esté décidé au synode de Goude, la compaignie le renvoye au consistoire.
Souscrit: Jean Polyander, Daniel de Couloigne, Thomas Maurois, Arnould de Lanoi, Jean
Oliarin.
[22-4-1627]
22. Onder de aengeteyckende geboden is geweest Jan Gerritsz van Kesteren met Grietgen
Damen, die malcanderen gelooft hadden, invitis et multum contra-nitentibus eius parentibus,
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quamvis tandem pater consenserit, mater vero, nescio quae minus honesta de sponsae matre et
consanguineis eius loqueretur. Item …
[26-4-1627]
26. Cum nuper quidam Johan Muller, soldaet, Engels, sijn geboden hadde laten aenteyckenen
met Trintgen Thijssen van Haerlem, ende nu bij attestatie van Gisberto Moringio, predicant
van Bommel, bleeck dat haren eersten man, Willem Bristou, soldat onder capiteyn Conway,
leggende aldaer in garnisoen, noch leefden, ende sij daeraf gelopen was, begeerden hij verclap. 304 (Eccl. fol. 28v)
ringhe, dat hij oversulcx daervan vrij was.
Is oeck ontboden Abraham Jansz, trooster der siecken, met de pest besocht, ende hem
aengeseyt, dat de borgemeysters van hem gesproocken was, die consenteerden in’t
continueren in sijnen dienst voor een half jaer, in voegen als voor desen. Daerbij voegende,
dat hij versocht sijnde, hem mede soude laten gebruicken bij andere, aen smettelicke sieckten
leggende, als buickloop, pocken ende diergelijcken. Oeck in absentie van Absolom Jansz bij
anderen die hen wilden versoecken. Dat hij aennaem, ende beloofden te doen nae sijn
vermogen.
Eenen, wonende tot Rijswijck in de Betuwe, versochte attestatie, dat alhier 2 geboden waren
gegaen sonder verhinderinge, ende dat door den schout van den Dom, wiens suster hij soude
trouwen, om daerbij te mogen versoecken, den naestcomenden sondach te trouwen. Ende
alhoewel sulcx is buyten ordre ende resolutie, oeck vier stemden, d’selve niet goet te vinden,
hebben evenwel de meeste stemmen geresolveert, hetselve voor dese reise te doen, in forme
van simpele attestatie.
Is mede gevraecht wat men in de saecke van de gesuspendeerde van’t nachtmael in de France
kercke soude doen, aengesien het scrijven van de synode, tot Delft gehouden. Ende wert goet
gevonden, dat praeses ende scriba eernsteliken souden met Agatio conp. 305 (Eccl. fol. 29r)
fereren, ofte hetgeene hij scheen te kennen gegeven te hebben, dat soo sij maer weder te
kercke quamen, alles wel soude vercouwen sonder schultkenninge te doen, soude mogen vast
gaen, ende ofte men haer daertoe soude soecken te disponeren.
Worden meede geproponeert van de dansscholen ende diergelijcke abusen, wel verboden
maer niet onderhouden, te impediëren, ende als wech te nemen.
[29-4-1627]
Den 29. April. Gebot gehadt om te trouwen, Johan van Millingen, aen de Voorstraet, met
Geertruyt van Overmeer, jongedochter, woonende in Den Hage.
[14-5-1627]
14. mey. Een geboth gehadt mr. Abraham Sanchielles (van Middelburch),105 medecinae
doctor ende rector tot Iselsteijn, met Margriete van Leyenberch, jongedochter, wonende
Onder de Lakensnijders.
[17-5-1627]
17. Vergadert in de kerckeraet. Ende is daer geventileert de saecke van Reingolt, voorleser in
de Buirkerck, die Breen na perpetratie van den schandeliken moort aen eene jongedochter, die
over de ses jaeren hem getrouwelicken hadde gedient, wesende buyten de Wittevrouwenpoort,
met een wagen hadde tot Culenborch gebracht. Waerover een groote scandale was onsteken in
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de kercke, die ten hoochsten bij sommighe in sijn voorlesen souden wesen geargert. Alsoe
God selfs geboden heeft, Numeri, cap. 35, dat het bloet des onnoselen niet
p. 306 (Eccl. fol. 29v)
mach versoent werden, dan met het bloet desgeenes die het vergoten heeft. Ende daerover
hem gehoort hebbende, en heeft niet wetende tot excuse voor te wenden, dan de obligatie die
hij schuldich was aen den huyse van de Wael. Dat de huysfrou van den voorseiden Breen haer
soo qualicken hielt, de saecke oeck so qualicken niet en werde voorgebracht, ende dat
twijfelich werde gesproocken, oft sij doot was ofte niet. Kende ewenwel sijn onversichticheyt,
ende wiste niet, hoe hij daertoe was gecomen. Meer door verbaesde droefheyt als voordacht
daertoe gebracht sijnde. Is niettemin niet raetsaem gevonden dat hij in sijn voorlesen soude
voortvaren, maer voor een wijl sich houden gesuspendeert, ter tijt vorder op sijne saecken
souden geleth worden, dat men sijne faulten sooveel doenlicken souden gearbeyt werden, te
verschonen ende t’excuseren, daer sijn voorgaende leven ende handel, mitsgaders goet
comportement, ons meeste moveerden. Atque ita dimissus.
Bree hadde dien morgen meer als 2 cannen alsemwijns gedroncken, ende noch meer nae het
feyt laten tot Ewijck een can wijns halen. Tot Culemborch was den drost gewaerschout, hem
aen te houden, oeck door den officier die van hier gesonden worden, maer was evenwel als
die daer quam, een ander poort uuytgelaten. Wert gemeent met collusie, d’wijle hij so lange
tuckende alhier,
p. 307 (Eccl. fol. 30r)
soo slappelicken was vervolcht, immers soo een grouwelick feyt behoorden gestraft te
worden, omme het lant niet deelachtich te maecken van het onnosel vergoten bloet, genoch
beswaert met andere sonden dagelicx, met conniventie dergeenre die d’selve conden
verhinderen, gepleecht.106
Vlamingii filiolus post gravem morbum spiritum reddidit.
Bishovius febre laborabat.
Alsoo den 22. mey de classicale vergaderinge soude beginnen, is daertoe uuyt de ouderlingen
gecommitteert Dirck Jacobsz van Velthusen, ofte soo hij niet en conde vaceren, Rijnevelt.
[17-5-1627]
Hoc die 17. maii. In den Dom getrout Simon Gerritsz met Anneken Jans van Meuwen.
De saecken van de gemiscontenteerden der Walscher kercke tegens Agaium, haren predicant,
staen op de antwoorde van de gecommitteerde des synode, waeraen is bij deselve kercke
gescreven.
De stellinge van de boecken die men in de cleyne scholen soude nutteliken mogen leeren, is
door de siecte van Busshovio noch achterwegen gebleven.
Ende soo eenige meenden, dat de resolutie ende handelinge in de saecke van Rengot soude te
boeck gestelt worden, seyden andere sulcx niet gebruickelicken te wesen, ende geen censuren
ofte suspensiën van het avontmael bij yemande geannoteert te staen. Waer bij exempel
gementioneert werden Joachim Utewael, gesuspendeert gep. 308 (Eccl. fol. 30v)
weest sijnde van’t avontmael, ommedat hij op de bruloft van sijn dochter hadde toegelaten het
dansen. Ende was evenwel ’tselve niet aengeteeckent noch in’t kerckenboeck gescreven,
106
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opdat men niemant door sulcke memoriën en soude brantmercken, maer die faillen van de
broederen na christelicke liefde vergeten ende als begraven.107
Worden mentie gemaect van de monick La Faille, die eenige tijt tot Leyden was ter scholen
gehouden, onder Festo in theologie gedisputeert, ende sich wel den wijl hadde gedragen.
Daerover gepromoveert was door sijn mecenaten tot bedieninge van de kerck tot Coudekerck,
onder den heer van Poelgeest, alwaer hij de pauselicke superstitie aennemende, weder
begonde te gebruicken, mis doende, bicht horende, etc. Ende daerover bestraft, oeck gevangen
sijnde tot Leyden, ontkenden het eerst, totdat hij des werden overtuycht. Dit is een rechte
jesuïtschen streeck, ende dienen sulcke luden nergens toe, dan het lant ende insonder de
kercke te troubleren, de dienaeren te calumniëren, etc. Gelijck desen alreede enen fabricium
is, defererende in sijn harte paeps te sijn, etc. Behoorden daeromme sulcke luden andere ten
leere exemplaerlicken gestraft te werden, opdat men dagelicx door sulcke ende werden
bedrogen ende
p. 309 (Eccl. fol. 31r)
bespot, ende andere goetgesinde t’onrecht gesuspecteert ofte rerejecteert. Maer worden dit al
door den vinger gesien met meer andere faulten van slappe justitie, die nergens en connen toe
strecken als tot confusie van onse saecken.
[20-5-1627]
20. De geboden van Cornelis van Royen, weduwnaer van Peternelle van Blanckendael, met
Aeltgen van Rijnevelt, jongedochter.
Eodem. Gedoopt het kint van Drilenburch, met den naeme van Cristina, in st. Jacobskerck.
[23-5-1627]
23. Ex classiariis hic in Jacobaeo concionabatur N. Deylius, qui Bunningio Abcoudam
translatus fuerat, non ita dudum.
[24-5-1627]
24. Verhaelt van de boecken die in de cleyne scholen geleert werden, Abraham Jansz ofte
ymant anders af te vorderen.
Dat oeck het nachtmael soude gehouden worden den 1. sonnendach in julio.
Van de prophanatie des sonnendachs met merckten, tappen, spelen, vercopen. Is goet
gevonden, dat men soo tot Leyden als Haerlem, alwaer eenige wetten tot dien eynde gemaect
waren, soude scrijven, om de copiën daervan te becomen. Dat men alsdan soude voortbrengen
alle de gravamina ende faulten, daerinne dagelicx vallende, ende d’selve so mondelinge als
scriftelicken aen het vroetschap remonstreren.
Worden oock woorden gemaect van de confessie bij Colonio ende Thisio doen drucken, met
de voorreden aen den coninck
p. 310 (Eccl. fol. 31v)
van Spaniën. Ende als men meenden, geen exemplaren genoech te ex[is]teren, heeft Cornelis
Almeloveen gepresenteert, die te laten drucken op sijne costen, mits dat 20 exemplaren bij
yder quartier souden overgenomen worden, om aen de lithmaten die te distribueren.
Van de classe werden verhaelt, weynich daerin te sijn verhandelt, dat de gemeene kercke
aenging, dan dat bij de broederen van Noort- ende Zuyt-Hollant was gescreven, van een
naerder verbyndinge tot onderhouden van de eenicheyt der kercken ende naerdere oplettinge.
Dat niemant van de broederen yet souden voornemen, sonder kennisse van de classen ofte
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synoden, etc. Hetwelcke was geconfondeert met de meeste stemmen, gebracht te werden aen’t
synode, als raeckende de gemeene kercke.
[7-6-1627]
7. juni. De libris admonitio facta, (imo ultimo maii)108 sed cum magistelli indicem non
tradidissent Dungano, nihil amplius de scolis actum.
Res Gallicorum fratrum adhuc dilata, quod nondum deputati synodi rescripsissent.
De profanatione sabbathi nihil actum propter absentiam Vlamingi, lectae tamen literae a Festo
Hommio, quibus indicabat correctip. 311 (Eccl. fol. 32r)
onem suae urbis, ad edictum magistratus, quod et typis excusum una misit.
Quaedam mulier quae se ex Livonia oriundam dicebat, exhibebat testimonium, se Delphis et
prius Bergae ad Somam communicasse. Narrabat et se in Swetiam iam iter velle suscipere, et
viaticum sibi ad profectionem haud abundare. Quare, si praeter testimonium fidei eidem
aliquid contribuere vellet nostra congregatio, non ingrata se futuram. Cum autem testimonia
non essent ea, quibus multum fidere deberemus, et insuper intellexissemus, ab Ordinibus et a
magistratu aliquam pecuniam accepisset. Ne tamen a nobis vacuam amandaremus, saltem V
florenos dandos censuimus, unacum litteras testimonii. Nomen erat mulieri Augusta de Julino,
nisi id ficticium. Erant nempe in verbis non pauca, quae suspicionem fuci movere possent.
Indicta est caena dominica ad primam diem julii sequentis.
Legebatur etiam attestatio ecclesiae Leydensis, Barbaram Potters cum ancilla Barbara,
ecclesiae membra, apud ipsos communicasse.
Scandalum ortum ab N. Hugues, Brittanico concionatore Hagesteinio, qui alea in diversorio
per maximam noctis partem ludens, XI schelling perdiderat, ridentibus e fece109 arminiana
collusoribus. Quae sane res digna animadversione fuit, et ad classem Vicanam
p. 312 (Eccl. fol. 32v)
deferenda, ut eius ratio habeatur, ne sacros illa potestas vulgo ludibrium ultra debeat.
[2-6-1627]
2. junii. Vergadert. Is goed gevonden dat men tot Victoris kerckenraet soude houden,
sonnendach na den middach ad quintam.
[10-6-1627]
10. junii. De trougeboden gedaen in de kercke onder andere van:
Dominicus Bogaert, sijnselver latende opteyckenen ‘out-schepen ende cameraer der stadt
Utrecht, weduwnaer van Alijt de Lange, wonende inde Ambachtstraet’, met Aefgen
Roelofsdr. van de Vecht, weduwe van Henrick Crijnen van Ram, in sijn leven capiteyn-major
op ’t fort Crèvecoeurs, wonende op de Verckenmarct.
Evert Jansz, jonggesel van Utrecht, wonende in de Weert, met Cornelia Andries van
Loenreslootsdr., in de Jofferenstraet.
Doen ten 5. uren achternoen vergadert in de kerckencamer, absentibus Suavio, noch niet
wedergecomen van Deventer, alwaer die van Overijssel haer synode hielden, ende hij
nostrorum nomine assisteerden, ende Rijneveldio.
Van de profanatie des sonnendach gehandelt, ende voortgebracht het placaet van de
vroetschap alhier, daerover gemaect, mitsgaders de ordonnantiën, bij de steden Leyden ende
Haerlem gepubliceert. Ende goetgevonden dat men d’selve soude collationeren, om te sien
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wat aen het onse ontbrack, omme ’tselve daerbij te voegen. Oock in wat deelen hetselve
worden geïnfringeert, om sulcx de magistraet te verthonen.
Van het scrijvens der Walscher kercken aen de gedepup. 313 (Eccl. fol. 33r)
teerde tot Leyden, omme de wechneminge der scheuringen, in deselve gevallen, en was noch
geen antwoort gecomen.
Worden eenige boecken bij de meesters der cleynder scholen geremonstreert, die meest
geleert werden, ende sijn gedeelt omme te visiteren.
Worden mede geproponeert van Caesario, hoe dat hij voor desen meermaels hadde versocht te
communiceren met onse kercke op sijn gevoelen. Dat hij seyde, aengaende de vijf puncten der
remonstranten met Melanthone overeencomende te hebben. Dat hij onse kercke de rechte
publique bekende. Dat hij der remonstranten schueringe ende afwijckinge noyt en hadde
geprobeert, maer veeleer gedamneert. Dat hij meede veele aen de kercke hadde gewesen.
Daerop geseyt worden, d’wijle hij een leeraer hadde geweest ende de jegenwoirdige kercke
totte lesten bestreden, het niet stichteliken soude wesen, hem soo toe te laten. Dat oeck
Melanthonis’ gevoelen met der remonstranten, als sij wel uuytgaven, niet overeen en quam.
Dat oeck in’t synode van Suyt-Hollant, ’twelck na weynich dagen soude werden gehouden,
gelijcke saecke soude werden verhandelt, waerdoor men naerder instructie soude connen
crijgen. Daeromme het dienlick ware, noch te wachten, ende dit avontmael laten overgaen.
Worden noch geproponeert, dat alsoo Knijf sijn propositie nu al eenigemael hadde gedaen,
ende tot
p. 314 (Eccl. fol. 33v)
het predickampt bij de classe was toegelaten. Ofte men hem niet en soude mogen somwijlen
gebruicken, ende bij occasie alhier laten predicken, omme hem vorder te animeren. Ende sijn
ouderen niet te offenderen, die veele costen aen hem hadden geleyt, ende hem ter studiën
gehouden, dewijlen hij redeliken wel begaeft was, ende sijn leven meede seer beterde.
Werden goetgevonden, sulcx met goede discretie behoorden te geschieden, et paulatim, dat
men hem eerst in de gasthusen soude beproeven.
[14-6-1627]
Den 14. julii [lees junii]. Met Bushovio begonnen onse visitatie. Hebben weinich rencontre
gevonden, also de saecke van Coetsvelt met sijne vrinden, ter cause van de erffenisse ende het
testament van Jacoba van Praet, sijne suster, scheen geaccordeert te sijn.
Van der Heggen bracht voort sijne oude querelen tegen sijn schoonvader.
Ende joffrou Bodes hielt haer getroubleert door seeckeren brief van haer suster.
[17-6-1627]
17. Geraporteert van de boecken, ons gegeven te visiteren voor de minder scholen. Den
boerman buten Catherinen en de clompmaker bij de Verckenmarct noch goetgevonden te
abstineren, insgelijcs Rembout.
Ende naerder te inquirep. 315 (Eccl. fol. 34r)
ren van’t gerucht des cleermaeckers in de Marssegasse.
Hebben de gecommitteerde van het collegie cathechumenum s. Catherinen, haer vergaderinge
gehouden hebbende, gecompareert. Verclarende, dat haer opsegginge was gedaen bij den
rentmeester van st. Catherinen, tot ruminge der plaetse, daer sij tot noch toe haere oeffeninge
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hadden gebruict. Dat aldaer een woonplaetse voor den hertoge van Bouillon toebereyt soude
worden. Versochten derhalven, men voor haer wilde arbeyden, dat haer collegie, nu in de
veertich sterck sijnde, een andere bequame plaetse mochte vercrijgen. Daerbij voegende, dat
te Brigitten wel yet soude wesen te vinden.
Is haer geantwoort, dat wij daerover souden besoigneren, ende dat sij tegens donderdach
souden comen vernemen wat men voor haer hadde gevonden. Heeft tot dien eynde den
kerckenraet gelast presidi et scribae, te vernemen aen Bogaert, rentmeester, wat van de saecke
is. Ende soo sij souden moeten verhusen, dat se een request in’t vroetschap over souden
geven, ’tselve remonstrerende aldaer. Ende versoecken dat men haer een ander plaetse wilde
vergunnen, tot soo een goet werck te
p. 316 (Eccl. fol. 34v)
onderhouden, dat nu over de acht jaeren met vrucht in train geweest is.
[23-6-1627]
23. Overgebracht van Abcoude de geboden, daer aengeteeckent van joncker Willem van Lier,
heer van Oosterwijck, raet ordinaris in den hove van Hollant, ende gecommiteert totte
ordinaris ambassade aen de republiq van Venetiën, met joffrou Agatha van Sulen van Nievelt,
dochter van den heer van Aertsbergen.
Doen geëindicht met Bushovio onse visitatie, ende gesien die het meest van de kercke sijn
genietende, het alderqualicste daertoe sijn geaffectioneert.
Strick weygerende voor te comen, omdat hij hoy opdede.
Ende den Domdeecken doende aenseggen dat hij niet bij huys en was, daer tevoren sijn ander
meecht verclaert hadde, hem bij huys te wesen.
Leerdam dede sijn clachte over sijn wijf, hoe dat se t’onrecht hem calumnieerde, sonder
oorsaeck uuyt sijn huys gegaen was, gantsch op den dronck gestelt te sijn, haer vuyl te
maecken, ende onlijdeliken om niet omme te gaen. Sulcx dat sijn swager haer moeyde was,
ende wel wilde haer quijt sijn, etc.
[24-6-1627]
Den 24. Vergadert in senatu, ende gehouden, more solito, censuram morum. Alwaer oeck met
de diaconen gehandelt van sommige die sij bedeelden, ende haer even sulcx droegen, dat
onbehoorlicken was, met hoererie, vechten ende kijven, etc.
Onder andere worden genomineert eene Geertruyt Joris, woonende in’t
p. 317 (Eccl. fol. 35r)
Coningsteechgen, die haer in oncuysheyt ende andere fouten seer hadde misgaen.Waerover
insgelijcx enige clachten quamen van haer bueren, ende worden geseit, dat men soodanich
haer dragende, behoorden de bedeelinge te ontseggen. Oock seyden sommige, dat men de
diaconen niet vorder en behoorden te beswaren dan met de litmaten der kercken, dat tot
d’selve alleen der gemeenten-contributiën behoorden uuytgedeelt te worden.
Worden verthoont de collatie van de placaten, op’t onderhouden van den sabbath, so te
Leyden als Haerlem, met de ordonnantie, tot Utrecht gemaect. Met de annotatiën ende
observatiën waerinne die meest worden misbruict, omme t’sijnder tijt vorder daer op te
versoecken.
Versochten die van het collegie in Victoris-capelleken vergaderende ad cathegesim, overmits
sij dagelicx meer verswacten, ende de plaetse die het groot collegie vergunt was, s.
Catherinen, hun benomen worden, ’tselve bij hun te brengen, ende daermede te vermengen.
Daerop voor antwoort gegeven worden, dat men soude sien het hare te verstercken, dat alrede

127

eenige daertoe hope gegeven hadden, ende dat die vermenginge voor dese tijt niet raetsom
gevonden werde.
N…, proponent, versochte mede somtijts gebruict te worden, als Cnijf nu alrede vergunt
p. 318 (Eccl. fol. 35v)
was, die doch nu eerst uuyter scholen gecomen was. Ende is daer niet tegen geseit, si id cum
discretione fieret.
Diaconorum tantum 4 adfuerunt, nec ipsis significatum, nisi ante paucas horas, ut in senatum
venirent, haec negligentia pastorum nostrorum.
Lecta fuit epistola, in Batavia Indica scripta februarii 1626, de quadam muliere quae hic
cohabitarat cuidam, an ipsi fuissent legitime coniuncti, quod ipse negabat et alias nuptias
convolaverat. Subscripta per Danckardum et Justum Hurnium, altera eiusdem tenoris recepta
ante aliquot menses, ad quam responsum tum fuit.
Breyerus sequenti die profecturus est Dordracum, ad synodum Zuyt-Hollandiae.
[1-7-1627]
Julii 1., eodem. Het nachtmael des Heeren gedeelt in den Dom ende st. Jacob, met redelick
getal van communicanten, doch meest vrouwen, geen van de twee leden der Staten
comparerende.
Doen gecollecteert in den Dom over de 110 gulden.
Vermaninge gedaen van de scholen, ende goet gevonden, per praesidem et scribam de
concepte schoolordre de vroetschap te vertonen.
Item van de profanatie des sabbats, van de quade handelinge sommiger lithmaten, essent-ne
censuris, etiam substractione eleemosinarum, coërcendi.
Compareerden aldaer mede de heer Van Amerongens suster, huisfrou van domino De Swart,
ende versochte eerst
p. 319 (Eccl. fol. 36r)
recommandatie ende voorscrivens van onse kercke aen eenige predicanten tot Nimwegen. Ten
eynde die haren man wilden behulpich wesen aen de magistraet, dat die hem wilden de hant te
bieden bij sijn excellentie, dat hij mochte werden geavanceert. Dan, so wi verstonden sijn
quaet comportement in de Baye de Todos los Santos, ende na in seeckere commotie binnen
Amsterdam, alwaer hi gevangen ende te sterven veroordeelt was, doch door intercessie der
predicanten verlost. Hebben haer geantwoort, sulcx niet te connen doen, maer dat wel
Donganus sue nomine soude scriven aen eenen sijn bekenden predicant aldaer.Voort, soo si
reisgelt versochte, is geordineert dat sij bij den brief 3 gulden soude ontfangen.
Hylicxe proclamatie gedaen van Meynart van Wassenar, jongesel van Bunschoten, met
Elisabeth Kegelinge, jongedochter van der Goude, beyde wonende binnen Utrecht, d’een aen
s. Jansdam ende d’ander op’t Oudekerckhof.
Noch de heer Willem van Lier, heer van Oosterwijck, raet ordinaris in den Hove van Hollant,
ordinaris ambassadeur van de Staten-Generael van de geconfedereerde Nederlanden te
Venetiën, met joffrou Elisabeth van Sulen van Nievelt.
[2-7-1627]
2. Is tot Vlaming, me presente ut presbitero Christi ecclesiae, quae est Ultraiecti, pro tempore,
geweest Gijsbertus Coevardius, canonicus Joannitanus, in’t bijwesen van sijne huysfrou. Ende
aldaer geïnstrueert ende gebracht in de nootpuncten onses geloofs, aen-
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p. 320 (Eccl. fol. 36v)
genomen tot een litmaet der kercken.
[3-7-1627]
3. Cum Cornelius W. animo admodum inquieto fuisset, et in fratrem exulcerato, et sacram
synaxim admoneretur capiendam, retulit quibus premeretur adversus fratrem, et capita
accusationum edidit, unde ille et frater eius H., coram cuiusque regionis visitatoribus in
ecclesiae camera citati, auditisque utrimque gravaminibus, tandem in speciem reconsiliati
sunt. Et promiserunt sancte, se in eius significationem in Gertrudiano proxime panem sacrum
sumpturos, et in posterum fraterno, ut decet inter se victuros, affectu.110 Quod an Cornelius
prestiturus sit, tempus docebit.
[5-7-1627]
5. julii. Aengenomen, cathegisante Vlamingio, tien ofte 11 lithmaten, 3 viros, 7 vel 8 feminas.
Ende doen brieven becomen, waerbij eenen gemeenen biddach geïnstitueert worden, tegens
den toecomenden woensdach den XI. julii ouden stijl.
[8-7-1627]
8. Hebben in Gertrudiano over de 600 gecommuniceert.
Post meridiem hora V., vergadert mette diaconen, ende eenige voorwerpinge gedaen van
namen tot ouderlingen ende diaconen, om de comenden woensdach te doen de nominatie tot
de nieuwe aen te nemen.
Doen sijn binnen gestaen eenen Peter van der Hagen Willemsz, fratris Stephani, admiralii, die
wat gestudeert hebbende, ende nu door de quade fortune ende afsterven van
p. 321 (Eccl. fol. 37r)
sijn mecenaten, daervan gepriveert, versocht een subsidium om hem wat te mogen cleden,
staende in hope om door sijn excellentie voorscreven gerecommandeert te worden aen de
Oost-Indische bewinthebberen, tot voorleser ofte diergelijcke ampt. Geresolveert, hem te
recommanderen aen de diaconen, ende soo niet genoch bij deselve geforneert ware, yet
daerbij te voegen. Atque ita ille dimissus.
Eenen Daniel Piscator, verbi divini minister ex Palatinatu, vir corpulentus et satis eloquens,
petebat subsidium, sic et alius Baccheracensis ludimagister, nomine Nicolaus Theodoricus,
qui dicebat, testimonia sibi a gubernatore Wesaliensi adempta. Nominabat autem Campensem
quendam ecclesiasten, sibi notum. Uterque Latine satis prompte loquebatur, cuique thalerus
imperialis datus.
De eerste geboden gedaen van mr. Frans van Noortwijc, doctor iuris, iurisconsultus,
weduwnaer van Engeltgen Arminiidr., met joffrou Maria Preys van Fockenburch,
jongedochter, in de Winssemstege. Had sijn voorgaende wijf naem achtergelaten, praeter
morem, oock locum habitationis. In uxoribus duo abundabant ‘joffrou’, cum avus fuisset
sartor, et matris cognomen praepositum patris.
[11-7-1627]
11. Supplicationes et ieiunium indictum, concionantibus in Summo Teckmanno et Dungano,
illo admodum apposito, hoc vero minus faciente ad gustum nostrum, quod auxilium divinum,
vindictam in hostem, et victoriam quidem spiraret, sed de peccatis nostris, quibus iram
divinam excitavimus, corrigendis, parum agebat, in quo tantum cardo nostrae felicitatis et
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p. 322 (Eccl. fol. 37v)
infortunii plurimum versebatur. Ex duobus Ordinum nostrorum ordinibus, duo tantum
aderant.
Hora 4 post conciones finitas, nominatio facta per scedulas seniorum et diaconorum, et maiora
vota tulerunt:
Arnoldus Eckius, Jacobus Bemmelius, XII viri stilit. iudicandis, Cornelius Canifius, et
Harmannus Warnerius Velthusius senior, Gerbrandus Berius, Jacobus Splinterus, Willemus
Cousinius, Daniel Hawert, Jacobus Marcelius ab Arckel, Rutgerus Bockhovius, Carolus
Paulius. Hisque denuntiatio facta in sequentem diem, ut compareant.
Cum Canifius filius concionatus fuisset in Summo, patre ut puto instante, ante horam indictam
comparuerunt quidam nominati, quorum quidam excusabent, quod aliis negotiis obruti, vacare
non possent. Qui tamen pervaderi sibi passi sunt.
Diaconi vero difficultatem fecerunt, eo quod magna saepe pecunia in promptu habenda esset,
quae tardius restitueretur. Quare nisi remedium adhiberetur, ut pecunia sua minus diu
carerent, se non posse ecclesiae votis consentire dixerunt. Cumque senatus promitteret, se
insisturum apud magistratum, quo ea in parte minus gravaretur, conditionem acceperunt.
[15-7-1627]
15. Atque ita 15. huius eorum nomina e suggestu proposita fuere.
In conventu vero huius diei commissionem acceperunt praeses cum
p. 323 (Eccl. fol. 38r)
scriba et B[uchelio] cum uno, quem diaconi ex suis eligerent, ut apud magistratum sequenti
die hanc rem urgerent, prout ipso commodius videretur.
Adfuit et tum quidam iuvenis Glogoviensis Silesius, qui ibidem studuerat, qui viaticum
petebat, Leidam profectus. Huic dati 3 floreni.
Onder de hilicxe geboden worden geproclameert joncker Marcus de Bie, weduwnaer van
joffrou Lutgera van Brouckhusen, gr. op den huse van Loevenstein, met joffrou Margareta
Mom, wonende bij de Munte.
[16-7-1627]
16. Rem ad magistratum retulimus, qui se ea de re deliberaturum dixit, et proximum
responsum daturum.
Unius tantum coniugii proclamatio facta.
Quo etiam tempore, ex Palatinatu Inferiore venit quidam olim pastor in Winschen, Nicolaus
van Somer, isque viaticum petebat. Cui dedimus 4 fl.
Quidam David Lummelin ex Josepho Hal transtulerat quasdam sententias, quatuor libellis
comprehensas. Easque collegio nostro offerebat, sed restituti ipsi sunt, adiecto thalero
imperiali.
Actum est de Isaaco Palatio, Afro, filio Josephi Palatii, actoris regis Maroccensis, apud
Ordines nostros, qui cum coniuge christianam relligionem suscipere erat paratus. Et dicebatur
propterea indignationem patris incurrisse, ac persecutionem pati. De hoc amplius
cognoscendum dictum fuit, et eius gratie Swanenburgius se scripturum ad quendam, sibi
notum, recepit.
p. 324 (Eccl. fol. 38v)
Philippus Loutre cum uxore, cum adessent, nosque ex quorundam accusatione eum
reprehenderemus, ille contra eosdem graviter accriminatus est, et ad hoc institit ut adversariae
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prohiberentur, 111 adeo in se uxorem et liberos suos grassari convitiis. Cuius rei nos rationem
habituros declaravimus.
In diem 26. indictus conventus diaconorum, ut rationem redderent, rationem trimestrium
receptorum, et ex presbiteris ad eius auditionem nominati Rineveltius et Quintus.
Hoc eodem die ex classe postrema adfuerunt duo, qui in vitam moresque administratorum
huius ecclesiae inquirerent, saltem pro forma.
Tum et actum de Isaaco Palatio, Mauro Judaeo, qui tam impotenter christianismum ambiebat,
et diutius eam actionem differi haud posse diceret, quotidie nempe se tentari a Judeis, qui
60.000 fl. obtulerant, ne a maiorum pervasione discederent ipse et uxor. Tum etiam
conscientiam suam gravari, ut demonis technas ipsum premere quotidie, malle tamen se cum
Christo profiteri paupertatem et miseram vitam, quam diutius sine illo abundare. Et eam ad
rem commissi tres concionatores cum uno presbiterorum, ut in fidei
p. 325 (Eccl. fol. 39r)
eiusdem professionem propius inquirerent. Eiusque scriptum, ea de re conceptum,
examinarent strictius, referebant insuper de vita quod queretur, mane esse cum ipse ab eo
tempore, quo ad christianismum adspirassat, continuis fere peregrinationibus fuisse
occupatum, et antea perpaucis notum, tum etiam, si quid ante illud tempus ab eo serius fuisset
peractum, id in considerationem nunc venire non debere, quod iam ad aliud non tantum vitae
genus, sed et relligionem se esset adcinturus, addebant inditium illud vitae non male prius
actae firmum, quod tantopere a suis intercederetur, ne mutaret.
[27-7-1627]
27. Adfuit nobis Isaacius de Palatio predictus, et is exhibuit nobis confessionem christianam,
et in praecipuis christianae relligionis capitibus examinatus, nobis satisfecit, ita ut iudicaremus
dignum eum, cuius desiderio satisfieret. Cumque Maersenii nollet baptisari quod ibi Judaei
habitarent, apud Jutfacium eum amandandum putavimus, eaque de re literas commenditias se
scripturum promisit Tecmannus.
[29-7-1627]
29. Na de gewoonlike voorstellingen sijn publice in den Dom bevesticht, na ouder gewoonte,
de navolgende ouderlingen: Aernt van Eck, Jacob
p. 326 (Eccl. fol. 39v)
van Bemmel, Cornelis Cnijf ende Harman Warnaersz van Velthusen,
blijvende: Mr. Aernt van Buchell, Dirck Jacobsz van Velthusen, Cornelis Quint den Ouden,
ende Cornelis Bor,
ende afgaende: Cornelis Peterssoon van Swanenburch, Johan van Rijnevelt, Cornelis Dircksz
van Almeloveen, Johan Aeriensz van Doern.
Diaconen: Gerbrant de Beer, Daniel Hawart, Jacob Marcelisz, Willem Cosijnsz, Jacob
Splinter, Caerl Pouwelsz, Rutger van Bockhoven,
blijvende: Antonis van Mansvelt, Jan Johansz van Esclebeke, Jan van Nellestein, Michiel
Jacobsz, Gerrit Ruysch, Jacob Willemsz Willars, Wils
afgaende: Aernt Foeyt, Gijsbert Deckers, Willem van Steenbergen, Cornelis van
Wijckersloot.
Also Absolom Jansz, sieckentrooster, sich mede mengden om te bedancken ende te
congratuleren de afgaende ende aencomende, worden geseyt, sulcx praeter ordinem te sijn,
d’wijle hij van den kerckenraet niet en is, nochte onder de diaconen niet en behoort, ende dat
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hem sulcx den preses behoorden te seggen. Maer d’wile het odieus was, ende weynich te
beduden hadde, maecten den preses scrupul, hem daeruuyt te houden.
Bij de eerste vergaderinge waren absent Aernt van Eck ende Jacob van Bemmel.
Worden doen gesproken van Isaac de Palatio, die hem tot Jutfaes
p. 327 (Eccl. fol. 40r)
hadde laten dopen, ende alhier compareerden. Worden verhaelt hoe hij door een jode tot
Emmeric was gefrustreert van 6000 gulden, die hij door eenen schipper onder recepisse hadde
laten van Coelen brengen. Dewelcke denselven ontkenden, ontfangen te hebben, mitsgaders
sijn hant den schipper bij eede verclarende, dat hij hem die hadde sien scrijven. Waerdoor
oeck denselven hadde doen incarcereren, maer also Uuytenhoven, gover[neur?], overleden
was, hadde Pinsen, gecorrumpeert door den jode, hem gerelaxeert. Ende was oversulcx aen
allen canten berooft, van joden en christenen, ’twelck hem evenwel niet en heeft verhindert,
met allen ijver Christum, den waren messiam, te volgen. Dan nootshalven, overmits hi
verlaten worden noch van ouders ende vrienden, worden hij gedwongen eenich subsidium van
de heren Staten te begeeren. Waerinne de broeders predicanten beloofden, hem te sullen
recommanderen. Worden hem oeck een lb. Vlemsch gegeven uuyt de busse.
Worden daer mede verhaelt van de weduwe van den luytenant van Corbeth …, die wel wilde
versoecken een bagijne proven. Maer worden bij Knijf ende Bor veel swaericheyt gemoveert,
dat swaerlick daertoe soude comen, doordien noch geen vaceerden, ende die tot
borgerskinderen gehouden worden.
Daer werden oeck van Herboren, door een iuris doctorem (Jacob Matheus),112
p. 328 (Eccl. fol. 40v)
afgesonden bij graef Lodewich van Nassou, om eenich subsidie te hebben van dese landen, tot
restauratie van deselve stadt Herborn ende de academie aldaer. Waertoe den prins hadde
gegeven 16 rijcsdaelders, parum sane pro tanta necessitate tam propinquorum. Doch en is
niemant van den onsen daertoe geneicht geweest, om niet te verhinderen de voor
geproposeerden.
Worden mede geproponeert, bij occasie dat Sauterius van Haerlem, predicant, den Staten ende
stadt hadde vereert met een boeck van de begravinghe van sijn excellentie, waermeede hij het
lant doorliep. Die, hoewel niet geern, omme niet te schijnen sijn excellentie zaliger
gedachtenis te versmaden, hem hebben vereert met 20 ende niet 10 lb. Vlaemsch. Hetwelcke
tot den voorslach van ons gedaen, niet en soude helpen.
Op het versoeck van de ontlastinge der diaconen, was noch niet bij de magistraet gedaen.
In sequentem diem conventus indictus, om te verkiesen eenen boeckhouder. Worden met 18
stemmen gecoren tot boeckhouder Gerbrant de Beer, conspirantibus quodammodo diaconis,
tres tantum in alia vota discedentibus, 2 ex ecclesiastibus, uno presbitero et quatuor absentibus
diaconis. Mentio item facta de sublevandis diaconorum impensis, et de subp. 329 (Eccl. fol. 41r)
signando formulas concordiae et unitatis in religione.
[5-8-1627]
5. augusti. Compareerden voor de kerckenraet Willemus …, kerckendienaer van de
gereformeerde kercke tot Huessen. Verhalende de weynige middelen der lithmaten aldaer,
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sulcx dat sij niet en conden haeren dienaer onderhouden, niettegenstaende het cleyn
tractement d’selve genoot, alse hondert gulden boven huysinge des jaers, ende daerover in
merckelike schulden geraect waren. Ende het te beduchten stont, soo de hant daer niet aen en
werde gehouden bij de naburige magistraten ende kercken, d’selve geheel soude vervallen, tot
spot der vianden der waerheit. Hij daeromme gecommitteert was aen de naestgelegen
republiquen ende kercken, omme te versoecken hare christelike mildadicheyt. Tot welcken
eynde hij alhier mede vertoonde sijne procuratie van de voornoemde kercke, ende
recommandatie van den dienaeren der kercken van Aernhem. Mitsgaders de annotatie van de
giften bij andere gedaen, alse 250 g. bij de kercke van Amsterdam, 100 g. bij de stadt
Haerlem, 50 bij de magistraet van Den Hage, 100 van Leyden, desgelijcs van Delft ende Dort.
Is de saecke belooft te behulpsamen, ende dat men ’tselve de vroetschap den volgenden dach
soude recommanderen.
p. 330 (Eccl. fol. 41v)
Ende want aenstaende was het leste classis voor het synodum, worden vermaent, soo ymant
eenige gravamina hadde, die de naeste vergaderinge in te willen brengen.
Een gebot gehadt Johan van Schagen, ontfanger van de Staten-Generael, tot Steenbergen, met
Geertruyt van Lingen, jongedochter t’Utrecht.
[6-8-1627]
6. Is bij de vroetschap den predicant van Huessen toegeleit 100 gulden, den professor van
Herborn 50 gulden.
Ende de diaconen aengeseit, te willen haren dienst aenveerden, ende de penningen tecort
comende, voor de eerste maent verschieten. Men soude daerentusschen arbeyden, dat ordre
mochte gestelt worden, totte betalinge ofte anders. Gecontenteert.
[12-8-1627]
12. Vergadert. Is totte classem die des dinsdachs alhier sel werden gehouden, gecommitteert
ex ordine Cornelis Bor, presbiter.
Ende oeck geproponeert de Caesario, die veelmaels ende dat met veel protestatiën is
anhoudende omme te communiceren met ons. Blijvende in’t verstant van de V remonstrantse
articulen, ende sonder leetwesen van onse kercke bestreden te hebben. Is goetgevonden dat
men hem noch eens soude op sijne meeninge sonderen, waertoe gep. 331 (Eccl. fol. 42r)
committeert preses ende scriba, Ticman ende Dungen met Bemmel uuyt de ouderlingen,
omme de saecke alsdan te brengen ad classem, ende vandaer ad synodum.
Werden verhaelt eenige andere suspecte leeringe, van de perfectheit der gelovigen, ende der
menschen crachten tot het goet, etc., alle schuylende onder de 5 articulen.
In’t Suyd-Hollantsche synode, tot Dordrecht dit jaer gehouden, was gelijcke casus afgeslagen,
jae niet toegelaten in een simpel litmaet, veel minder in een leraer. Daer verstaen is, dat
niemant en mach aengenomen werden, in’t gevoelen der remonstranten sijnde, tenwaere die
onse kercke voor de rechte bekende, ende hem leersaem ende onder censure stelden. De
onderteyckeninge van de nieuwe aengenomen ouderlingen is gedilaieert, overmits dat het
doncker begonde te worden.
Is van Vlamingio geproponeert, dat den predickstoel s. Geertruyt seer moylick was, als te
leech staende ende het decksel te cleyn, sulcx dat de stem veel verdween, ende niet en conde
totte achterste volcomen comen.
Was Bushovius ad synodum Transisselanam vertrocken.
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p. 332 (Eccl. fol. 42v)
[14-8-1627]
14. Ons openinge gedaen van de handelinge met Caesario, hoe dat in de drie poincten als van
de algemeene voldoeninge Christi voor de sonde, van het wercken in ons de wille ende ’t
volbrengen. Item van de volmaecktheyt des levens in dit leven, waerin hij verclaerden,
geheeliken met ons te gevoelen, niettegenstaende hij reserveerden altijt, sijn gevoelen te
behouden in de vijf articulen der remonstranten, daerinne hij tegens d’selve scheen te
gevoelen. Sulcx dat daeruuyt moste volgen,113 ofte dat hij niet terecht die puncten verstont,
ofte dat hij geheel malicieuselick handelden. Daer hem sijnen hogen ouderdom, gaende seer
na de 80 jaeren, en den ijver die hij toonde in’t gehoor, oock de grondige verclaringe die hij
deede, van onse kercke te houden voor de waere christelike kercke, daer hij mede wilde leven
ende sterven.
Doch d’wile hij tegens sich scheen te strijden, ende dat hij niet en hadde willen de articulen,
die hij wel bekenden, onderscrijven, is goet gevonden, dat men hem de naeste vergaderinge
soude versoecken, eens te willen binnen te staen. Want soo hij aldaer d’selve verclaringe
wilde goethouden, soude men connen, als sommighe meenden, hem totte communicatie
toelaten. Ende soo hij sulcx te doen weygerden, en conde hij niet ontgaen de blasme van
ongehoorsaemheit, ende op sijn selfs te laden den schult van dat hij totte communicatie niet
en was gecomen, etc.
p. 333 (Eccl. fol. 43r)
[19-8-1627]
19. augusti. Als Caesarius voor den kerckenraet was ontboden, heeft voor antwoort gegeven,
sulcs hem ongelegen te sijn, ende dat hij hem nu op sijne gedane verclaringe anders hadde
bedacht. Waeruuyt genoch te sporen was sijne malversatie, d’ene tijt bekennende, d’andere
ontkennende sijn gevoelen. Ende dat men nu stofs genoch hadde, om hem in’t ongelijck te
stellen, als ofte onvast ofte bedriechgelick in sijne woorden sijnde. Doch soude men noch
eens hem besoucken, ende sien wat hij van hem soude geven, om ’tselve gehoort, daervan te
annoteren de handelinge met hem gedaen.
Alsoo Reingolt, voorleser, gesuspendeert sijnde, nu versocht restitutie, is goet gevonden, hem
uuyt te stellen tot het avontmael, ende dat men hem alsdan nae gedane satisfactie soude
verclaren, weder toegelaten te sijn tot het avontmael ende sijn leserschap.
Een cartuser munnick, uuyt Vlaenderen gecomen, die versochte yet tot onderhout van de
diaconen, omme sijn studiën te vervolgen, is aengeseit dat hij een specimen wilde toonen van
sijn gaven, alsoe hij al eenigen tijt in sijn clooster hadde gepredict. Hij en quam daer niet
geerne an, seyde onse wise van predicken hem onbekent, oeck geen tijt te hebben. Immers is
ten lesten gep. 334 (Eccl. fol. 43v)
persuadeert maer een cleyne propositie te doen voor weynige predicanten. Daertoe men hem
boecken presenteerden, ende vrijheyt gaf, sulcken materie te verkiesen als hem goet soude
duncken. Et ita dimissus. Huic diaconi in mensem florenum addixerunt.
Worden oeck vermaent, van den predickstoel in s. Geertenkerck te besichtigen ende laten
vermaken.
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Geproclameert de huwelicxsgeboden van joncker Jacob van Homborch, jonggesel, wonende
aen de Voorstraet, met joffrou Maria van Flete, weduwe van Robertus Waese, Angel.,
wonende aen de Noede.
Frans van Amerongen versochte attestatie, dat hij een litmaet was van de kerck, tot
recommandatie, van sijn soons onmundighe kinderen erffenisse te becomen tot Amsterdam.
Uuyt de classe worden verhaelt, niet geschiet te sijn ofte gehandelt, dat onse ofte de gemeene
kercke aenginge, alleenlick dat gecoren was een gecommitteerden ouderling tot het synode.
[23-8-1627]
23. Heeft gepredict in den Dom Johannes Westerborch.
Ende sijn 4 kinderen gedoopt, alse Geertruyt, des rectoors Amelii kint, daerover stont de
grotemoeder ende de moy Sara Melis, huysfrou van Deuverden.
p. 335 (Eccl. fol. 44r)
Ontrent dese tijt is … Moddaeus, predicant tot Wijck, beroepen in Den Hage.
September
[2-9-1627]
2. Alsoo ick de leste vergaderinge niet en ben geweest, verstae dat in de saecke van Caesareo
verscheiden opiniën sijn gevallen, doch niet geresolveert hadde. De novo verclaert, het met
onse kercke te houden, geen andere christelike kercke te kennen, ende in regard van de vijf
articulen niet anders te gevoelen, dan Philippus Melanthon ende Bullingerus in haere scriften
hebben nagelaten.
Ad synodum is gedeputeert Bor, ende sal den 4. alhier gehouden werden.
Compareerden eenen Daniel Wisnerus, Gorlitius Silesius, theologiae studiosus, qui petebat
subsidium ad studia sua Franequera continuanda, et Belgicam linguam addiscendam, ut sic
ecclesiae simul et scolae prodesse posset. Egerat aliquamdiu paedagogium 2 nobilium
adolescentium, nunc patrem Amsterodamum secutus erat, in Latina lingua promptus satis, et
ingenio sic satis vivaci. Dimissus est cum viatico, et spe bona.
[4-9-1627]
4. Is ’t synodus begonnen, assistentibus ex Geldricis Radaeo, ex Tranissulanis V. Langio, ex
Zuyt-Hollandis Vrijo, ex Noort-Hollandis Triglandio, praeside Suavio.
In fine acta res Dungani, qui nescio quam separationem arminianorum somniaverat, dividendo
huiusmodi homines in rigidos ac partinaces, molles ac dubios, et socinianos
p. 336 (Eccl. fol. 44v)
et medios. Hosce attrahendos putaverat, idque clam confratribus ad principem detulerat,
eumque in finem libellum eidem obtulerat. Idem suum excogitatum, aliis synodis ac classibus
participaverat.
Quae res sane audax plurimis visa, quod nemini confratrum neque theologorum eam
communicasset, nec ordine solito processisset. Negare ille obiecta primum, et nihil a se
factum, quod non ad commodum ecclesiae spectaret. Sed cum urgeretur argumentis validis,
rem professus est, libellum quoque celare non potuit. Quod temere fecisset a plerisque
iudicatum, et praeter ordinem. Tandem cum se submisset, et praescriptis pariturum, nec
deinceps moliturum se quippiam denuo, nisi consciis iis qui debebant scire, et quorum
intererat, assereret. Eius rei instrumentum factum, quod signaret sua manu.
Novum tum etiam et strictius vinculum subscriptionibus singulorum firmatum, ad
conservationem relligionis iam stabilitae, ne quis deinceps aliquid novi in relligionem, nisi
communi consensu moliretur.
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Varias haec res vulgata sermones, diversa etiam iudicia excitavit, aliqui haec non ab eodem
prodita sed aliis autoribus excogita esse, ad ecclesiam et simul rempublicam turbandam, etc.
p. 337 (Eccl. fol. 45r)
[6-9-1627]
(6. Gepredict Wassenburgius in den Dom).114
Erant, qui Niportio, consuli, et Horstio totum hoc machinamentum adscribebant, qui libellum
manu scriptum contra scriptum, ab ecclesia Amsterodamensi editum, ostenderant, atque idem,
ut putabatur, Nellesteinio obtulerat. Interrogans, an difficultaretur illum typis mandare, num et
ille calculum suum libens esset adiecturus. Ad quae ille responderat, debere prius deferri ad
senatum ecclesiasticum, et inde ad classes de more. Quod Niportio minime visum, atque ita
impressio illa impedita fuerat.
[8-9-1627]
8. Opgescreven de geboden van heer Andries van der Moelen, jongman tot Utrecht, met
joffrou Mechtelt Catarina van Santen, jongedochter, wonende in Den Hage.
Item Jelis Mainart, jongman ende canonick, wonende binnen Utrecht, met Maria
Quaetgebuer, beide wonende in de Loef Berchmaeckersstraet.
[9-9-1627]
9. Gepredict in den Dom Triglandius, s. Jacob ’s mergens de Vrie, t’achternoen Radaeus,
staende nu tot Tiel, die alle drie worden gepresen van hare goede gaven ende eloquentie.
Na de middach, hora solita, vergadert in den Dom. Is goet gevonden te vermanen de
voorsangers, hun te voegen bij het singen voor de stoel, loco praeparato.
De profanatione sabbathi, me admonente, ut potius insisteremus legibus, ea de re iam
p. 338 (Eccl. fol. 45v)
promulgatis, ut eae exequerentur. Quam de novis adiungendis, ne exspectatione novarum,
veteres omnino negligentur, et in desuetudinem abirent. Sed mea verba in pertinacibus
cerebris locum invenire non potuerunt, manifesto cum damno pietatis.
Cum Van der Molen requireret, ut ad secundas proclamationes nuptiales attestationis scedulae
expedirentur, dictum est, id praeter morem et rationem esse. Atque id in acta referendum, ne
quis ea de re ultra dubium movere posset praeter decorum esse, imo veritatem, si post 2.
proclamationem tanquam iam peractum esset, testificaretur, cum et post illud tempus
impedimenta nuptiarum115 exoriri possent.
Danieli Wismario diaconatus toegeleyt, instar ecclesiae Alcmarianae, 24 fl. mits tonende
specimen studii sui simul ac testimonium. Daer worden geseyt, dat hij goet Duyts sprack ende
hij evenwel voorgaff, de Duytsche tael te willen leeren. Hetwelck gesolveert worden, dat
alhoewel hij soeveel conde, daer hij hem ternoot mede begreep, ’tselve niet genoch te sijn tot
sijn voornemen, als in Duyts te prediken, daer meerder bequaemheyt toe vereyscht worden.
p. 339 (Eccl. fol. 46r)
Is goet gevonden, den toecomenden sonnendach, den 16. deser maent, het nachtmael te
vercondigen. Quod quidam hoc ipso die fieri debuisse, arbitrabantur.
De saecke van Dongen (tenware die nu al ruchbaer geworden ware) souden de broeders voor
den kerckenraet hebben verholen. Dat mij vreempt docht, naedemael ons daeran gelegen is, te
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weeten, hoe de dienaren des heiligen woorts haer dragen. Te meer, daer sij yet nieus in de
kercke pogen buyten ordre voort te brengen. Hierop ons geseyt werden, dat de saecke bij
ordre van het classe was ad synodum gebracht, ende daer afgehandelt, dat hij haer daer hadde
contentement gegeven. Doch en weete niet, ofte hij daermeede het scandael, in de kercke ende
onder de ledematen gespreyt, wechgenomen heeft. Ende ofte het genoch is, dat men sulcx
soeckt, voor degeene die als met oordelaers in de kercke sijn, te bedecken.
[16-9-1627]
16. St. Claes gepredict Dongen. Nam sijn materie uuyt den epistel Pauli ad Galatos cap. 2.
Mihi nempe qui videbantur esse aliquid nihil contulerunt. Sed contra cum vidissent, quod
creditum est mihi evangelium praeputii, sicut et Petro circumcisionis. Et cum cognovissent
gratiam, quae data est mihi, Jacobus et Cephas et Johannes, qui videbantur columna esse,
dextras dedep. 340 (Eccl. fol. 46v)
runt. Haec materia ipsi videbatur apologiam pro se suppeditatura, sed limites suos non est
supergressus, quamvis partem in pomaeridianam concionem reiecerit.
Worden het heilige nachtmael vercondicht, te celebreren over 3 weecken.
16. Absentes in senatu Bushovius et Tecmannus, Borrius et Hermannus Velthusen.
Van de sonnendaechsche scholen, van de mercten ende diergelijcke negotiën, denselven
profanerenden, actum et vix quid praeterea.
Sijn pasquillen gestroyt over de handelinge met Dongen. Mede dat de kercke socht te
regieren, de papisten kinderen in de kercke te doopen, ende diergelijcke mendacia et convitia
famosa.
[23-9-1627]
23. Voorgestelt van de profanatie des sabboths, ende uuytgestelt na het hoochtijt, omdat de
swaricheyden, na collatie van onse placate met Leitse ende Haerlemsche, in een remonstrantie
bij Bushovio gebracht, gedebiteert ende aen de heeren daer behoort gebracht te worden.
Worden gediscoureert van het doorvaren van wagenen, marct houden, misdoen, etc., dat de
officieren qualicken haer ampt daerin betrachten. Soude men mede op de sonnendaechsche
school dencken, om de jonckheyt
p. 341 (Eccl. fol. 47r)
van de straeten en het moetwillich boeven te houden tot wat te leeren.
Worden weder van de reciteerende kinderen voor de stoele verhaelt, ende weder uuytgestelt.
De schoolarchen aengaende schoolordre seyden, het vroetschap geen geval daeran te hebben,
ende een andere te willen laten concipiëren.
Worden bij den boeckhouder aengedient, dat den vrijdach voor Victoris soude generale
collecte worden gehouden, dat sulcs mochte op de stoel worden vercondicht.
Soude men beginnen de sitdagen te houden, tot aenneminge van litmaten den toecomende
dynsdach.
Vermaent van de confessie, bij Abraham gedruckt, te recommanderen, d’wijle hij die ten
versoecke van den kerckenraet gedruct hadde.
Verclaerden Harman Wernartsz Velthusen, gereconsilieert te sijn met Eck. Verclaerden oeck
Dongen, satisfactie gedaen te hebben den synodo, ende d’acte, gemaect van sijne saecke, te
acquiësceren.
Was ’t collegie compleet, uuytgenomen Vlaming.
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p. 342 (Eccl. fol. 47v)
[26-9-1627]
26. Vergadert extra ordinem senatus, ende bij den preside voorgehouden, d’wijle men soude
sondach toecomende houden censuram morum.
Ende dat te beduchten was, dat immers bij de diaconie soude gesproken worden op de
handelinge van Eck met Harman Wernars, wat men in de saecke soude doen, d’wijle die soo
ruchbaer was, dat veele daerdoor waren onstelt ende geargert, ende het niet genoch en was,
dat parthijen waren versoent. Is derhalve goet gevonden, dat den praeses ende scriba souden
vanwegen de kerckenraet aen sijnen huyse gaen, ende hem voorhouden de argernisse, alreede
geschiet. Hem daerover vermanen, oeck voorhouen,116 ofte het niet dienstich en soude wesen,
dat hij dese reyse van het avondmael abstineerden, ende voorts souden vernemen wat
belijdenisse hij soude hebben te doen. Daervan haer relaes doen aen den kerckenraet mette
eerste gelegenheyt, soo hij nu mette genomineerde was gesonden vanwegen het vroetschap bij
sijn excellentie, ende also noch absent was.
p. 343 (Eccl. fol. 48r)
[27-9-1627]
27. Mijn visitatie met Bushovio begonnen ende volendicht hebbende, over de 150 litmaten
gevisiteert. Sonder eenige merckelike rencontre, dan totte suster van Joost Willemsz van
Romerswael, die over hare nichte, d’voorseide Joosten dochter, grote clachten dede over de
harde ende onchristelike proceduren van deselve tegens haere117 schoonmoeder (die nochtans
grotelicx werden gepresen van hare beleefde handelinge metten boedel), jae haere vader self
in’t leste van sijn leven, ende diesniettegenstaende evenwel hadde gecommuniceert. Waerover
geseyt werden, dat men haer soude bij de visitatoers van’t quartier doen aenspreken, ende
brengen tot schultbekenninge, naer behoren.
Vonden de vrou van Bredenrode, dowagière, qualicken gedisponeert, den Domdeken sich
excuserende, dat hij soude buten moeten wesen, Strick ende Wijck absent, alsoeck de vrou
van Dukenburch met haren sone.
[1-10-1627]
Octobris primo. Met Tecmanno gedaen onse visitatiën met weinig rencontre. Alleenlicken
eenige querelen tusschen Gerrit Jansz, den backer aen de Visbrugge, met sijne swagers. Ende
verstaen, dat ad censuras morum de diaconen niet en waren
p. 344 (Eccl. fol. 48v)
verschenen, buten 2, Hauwart ende Wilart. Seyden weynich vruchten te doen sulcke forme
van censuren, d’wijle het periculoos was ende qualicken genomen werden, soo men eenighe
defereerden. Oeck dat de censuren behoirden te geschieden voor de visitatiën, die doen
meerendeels gedaen waren.
Ick verstae oock, dat den nieuwen christ De Palatio geïmpetreert ende beschoncken was van
de Staten met 100 rijcxdaelders, van de stadt met 100 gulden, ende sijn kint, daer sijn
huysfrou van swanger was, soude bij de vroetschap werden geheven.
[7-10-1627]
De VII. octobris is alhier het avontmael in den Domme ende s. Jacob uuytgedeelt, me absente
ac Leydam, praefecto.118
116

Er stond eerst: voorgeven.
Hs. abus. ‘haer haere’.
118
Lees: profecto.
117
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[13-10-1627]
13. Sijn eenige aenteeckeningen geschiet van geboden, ende alsoo Jan Gerrit Valck, jonggesel
van Utrecht, backer, de geboden met Agnietgen Adriaens, jongedochter van Culemborch,
verstaen hebbende dat sij swaer van kint was bij een ander, hadde doen ophouden, heeft
gehoort haere onschult ende beloofte van haer wel te sullen dragen. Begeert de geboden voort
te gaen, hetwelck de volgende sonnendach is geschiet.
Sijn oeck 2, te weeten een predicantsvrou met ander, van boven comende, met reysgelt
p. 345 (Eccl. fol. 49r)
vereert geworden.
[14-10-1627]
14. Ende sequenti die hebbe ick met Harman Warnartsz van Velthusen de tafel gedient,
Busshovio ende Brierio het nachtmael uuytdeelende in Nicolaikerck, daer redelicken veel
communicanten sijn verschenen. Inter quos praetor Valckenarius, Hiltenius, Ordinum a
secretis, Nellesteinius cum uxore, Hollaccius senior, Coevardius, praetoris vicarius, Van der
Molen, Drielenburgius, Henricus Wijckerslotius cum uxore, Rijneveltius cum uxore, simul et
mea uxor, aliique quam plures.
Afgelesen van de stoel, dat men voortaen soude ten seven te predicken in s. Nicolai
ophouden, ende ten acht uren beginnen. Ende de geboden des saterdachs ten 3 uren
aenteeckenen.
Des ’s avonts senat ofte consistoire gehouden, ende doen gestempt, dat men voortaen soude
des donderdaechs ten 2 uren na den middach vergaderen.
Ende soo daer compareerden een afgesetten predicant, die bij Cleve hadde eertijts gestaen.
Nec tamen adferret testimonium vel a synodo vel a classe, vel quoquam confratrum. Isque ex
fama suspectus insuper esset vitae haud inculpatae. Modico tantum viatico dimissus est.
Abraham Cornelius, textor, gestelt om de geïnfecteerde aen de peste te troosten, want sijn tijt
met dese maent is expirerende, versocht dat men wilden versoecken aen de magistraet
verlenginge.
p. 346 (Eccl. fol. 49v)
Jan Gerritsz Valck ontboden sijnde, is daer mede gecompareert, ende is hem aengeseyt, dat hij
met sijn bruyt niet en soude mogen trouden, hoewel de geboden gegaen waren, aleer sij van
kinde verlost ware, d’wijle sulcx te doen hem oneerlick, ende de kercke scandaleus soude
wesen. Doch wilde hij bij request aen de magistraet versoecken, ende die’t daerinne wilden
dispenseren, dat hij sulcx vermochte te doen.
Beza tractat hanc rem in libello De repudiis et divortiis, pag. 89. Ipse tamen maluerat velo
matrimonii omnem turpitudinem tegi, quod et ipse sponsam cognovisset.
De schoenlapper bij st. Geert, hem door den dronck dickwils verlopende, niet vrij van qualick
spreecken etc., alsoo hij seecker vroumensse, die hem afsloech, injurieerden, haer een hoer
noemende. Ende die hem weder met gelijcke hadde gerencontreert, oock van haer broeder,
wesende een soldaet, gebastonneert was, claechden over dese vrou.
Maer d’wijle hij haer eerst occasie hadde gegeven, werden hem geseyt dat hij hem stil ende
gerust voortan soude dragen. Men soude haer daerover aenspreecken ende bestraffen, opdat
sij haer stil tegens hem soude dragen. Ende
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p. 347 (Eccl. fol. 50r)
want hij wilden sijn eer van haer gerepareert hebben, wert hem noch geseyt dat hij met geen
goede ordre en procedeerden. Dat hij eerst eenige goede luyden aen haer hadde behoren te
senden, ende soo sij dan voort ginge, hem te blameren ofte beschimpen, alsdan hadde hij
oorsaecke gehadt, sulcx aen den kerckenraet te clagen. Dat men alhier niet anders en conde
doen dan bestraffen, ende de hoochste straffe was, de misdoenders te houden van het
avontmael ons Heeren.
Is doen oeck toegelaten tot het voorseide avontmael Rendolf, voorleser in de Buerkerck, die
op desen dach in Nicolai meede heeft gecommuniceert.
Hebben doen haer leste geboth gehadt Hendrick Henricsz van Stamhorst, jonggesel van
Utrecht, wonende aen de Wittevrouwenbrugge, ende Cornelia Martensdr. van Rewis,
jongedochter (sed cuius pudor male ambulabat), uyt ’s-Gravenhage, wonende voor minne bij
de vrou Van der Horst, op s. Janskerckhof.
[21-10-1627]
21. Afgecondicht, dat men soude over acht dagen beginnen de avontpredicken uuyt Hosea,
cap. …
[25-10-1627]
25., donderdach. Gecompareert, doch waren absent vier ouderlingen, Eck tot Aernhem, Dirck
Jacobsz in Den Hage, noch Bemmel ende Quint. Doen geresolveert, dat men precis ten twee
uren soude vergaderen op de boeten, ende den deurwachter de kercke na half
p. 348 (Eccl. fol. 50v)
twe soude openen, belast.
Françoise Jacobsdr. de Lille, hadde doen ophouden het 2. gebot van Lenart, tambourin, met
…, seggende dat hij haer hadde getrout voor 9 jaeren, ende hadde een kint bij hem van XI
jaeren. Vertonende attestatie van Petre Agace, predicant in de Walsche kercke, dat sij voor
hem voor ettelicke jaeren gecompareert waren, omme de geboden te laten opteeckenen. Maer
alsoe hij twijfelde, ofte sij een vrije vrouwe was, versocht daerover attestatie, ende dat se
ts’anderen daechs daermede versien, souden weder comen, dat doch niet geschiet en was.
Waermede hij sich hielt voor ontslagen, doch sij haer houdende aen hem, d’wijle hij noch
lange daerna met haer geconverseert hadde, ende haer vader om verclaringe van ’tgeene hij
verstaen hadde van haer eerste man, te doen, alhier geweest hadde, dewelcke hij niet en hadde
willen accepteren. Doch soo wij de saecken niet vorder en conden brengen, hebben haer
beyde aengeseyt, dat se die saecke soude moeten brengen aen’t gerechte, ende deselve
hangende, soude alles in suspens blijven, ter tijt daervan uuytspraecke geschiet
p. 349 (Eccl. fol. 51r)
ware, bij den selven gerechte, waerna men sich soude reguleren. Et sic dimissi sunt.
Gecommitteert praesidem, scribam et Buchelium, omme aen de vroetschap de saecken van de
diaconie voor den armen te vorderen.
Enen monick, overgecomen ende nu tot Gorcum sijnde, toegesonden 6 gulden tot onderhout,
was met naeme …
[28-10-1627]
28. Hebben van de stoel haer geboden gehadt Nicolaes van Zijp, jonggesel in de Marsegast,
met Geertruyt Kempenaers, weduwe van mr. Evert Verhaer, voorleser in den Dom.
Item Samuel Speenhovius, jonggesel, met Maria Joris van Riebeeck, weduwe van Aert
Versteech.
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November
[1-11-1627]
1. Vergadert, absent alle de ouderlingen, uuytgenomen 3, Eck, Buchel, Knijf, absent oeck
Teckmannus. Het presidentschap aengeveert Breierius.
Ende also den sesten, dynsdach eerstcomenden, classis sal werden gehouden, is
gecommitteert daertoe ouderling Aernt van Eck, schepen van Utrecht, maer also d’selve niet
en conde vaceren, sal Cnijf sijn plaets bewaren.
[5-11-1627]
5. Sijn Breyerus als preses ende Swavius, scrivius, Buchel, ouderling, Cousijn ende Antoni
van Mansvelt, diaconen, geassisteert met den boeckhouder De Beer binnen gestaen in de
vergaderinge van de vroetschap. Ende hebben verthoont, hoe dat de diaconen nu ingetreden
waren de derde maent, ende hadden boven de collecp. 350 (Eccl. fol. 51v)
ten uuyt haer privee verschoten over de 1300 gulden, sonder dat noch, als haer belooft was,
eenige ordre gestelt was, waer sij maentlicken souden hare verschoten penninghen vinden.
Dat oeck de winter was aenstaende, wanneer sij gewoon waren, haere deylingen te verhogen,
ende eenige boven de somerse daerbij te voegen. Versochten derhalven remboursement van
de verschoten penninghen, ende als voren eenen vasten middel totte restitutie van het
verschot.
Waerop bij de borgemeesters na deliberatie is geantwoort, dat de diaconen souden gelieven te
continueren in den voorseide dienst. Men soude vooreerst effectueren, dat het verschot
mochte weder gegeven worden metten eersten, ende vorders souden de gecommitteerden sien,
eenich middel te vynden, van een almosinierscamer op te richten, ofte eenen vasten voet totte
distributie van de diaconie te beraemen, soo haest het mogelick soude sijn.
[6-11-1627]
6. Collecten te doen bij de weesmeesters voor het huys, nu bij de 150 kinderen sterck,
niettegenstaende de Ambachtscamer noch veer boven de hondert onderhielden.
p. 351 (Eccl. fol. 52r)
[8-11-1627]
8. Omnes seniores absentes, praeter Eck et Buchel, ex concionatoribus Vlamingus. Nihil fere
tamen actum, nisi quod acta pro diaconatu per presidem refererentur.
De scolis quoque admonitum, qua in re hoc statu rerum nihil expectandum videbatur, ut nec
de festis.
Ex Festi literis intelleximus, Johannem Cristophorum von Bergh, baronum Moravum,
hactenus cum familia Leidae fuisse, et quaedam ab ecclesiis quo se aleret accepisse, nunc
tantum a Leidensi singulis septumanis coronatum accipere, ob id eum petere, ut et simile ei
subsidium a diaconatu impetretur. Sed hoc rerum statu difficilibus auribus haec accepturos,
puto.
[10-11-1627]
10. Geen fackelen op de straten ofte marcten gesien, alsoe het opnieus op lijfstraffe verboden
was.
[11-11-1627]
11. Een gebot gegeven alhier, op het voorscrijven van de predicanten van der Goes, van
Cornelis van Wijckersloot, weduwnaer van Johanna de Goyer, met Anna Isselsteyn, weduwe
van mr. Baltazar van Leuwen, advocaet in Den Haghe, nu wonachtich ter Goes.
[17-11-1627]
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17. Verscheide geboden geannoteert, onder andere 2 Fransche die geen Duytsch en
verstonden, d’welcke werden
p. 352 (Eccl. fol. 52v)
gesonden aen den predicant van de Walsche kerc die, haer annoterende om te trouen, senden
daervan attestatie aen onse kerck, om de geboden te doen.
Worden meede eenen Marten Pietersz Nay, van Breda, geweest op de reyse met Peter Heyns,
opgeteeckent met Mechteltchen Aelbertsdr.
Oeck memorie gegeven om te recommanderen den omganck van st. Jobsgasthuys, nu tot een
oudtmannenhuys gemaect.
Een, geweest hebbende een monick, die hadde getrout de dochter van mr. Peter Coeck, was
hier omme sijns huysfrous goet te vorderen, versocht onderhout. Hetwelck hem is afgeslagen,
alleenlicken een weynich gegeven.
Videbatur ingratus hospes apud concionatorem quendam in Batavia fuisse, ac eidem multa
mala ibi creasse. Unde is ministerium illud relinqueret.
Quintius a pede ex lapsu prope Noviomagum laboraverat, necdum omnino sanatus, quin
triceps incederet.
[22-11-1627]
22. Sijn absent geweest 4 ouderlingen, 2 predicanten, Eck propter negotia orphanorum
excusabatur, Velthusius uterque erat extra urbem. Sed
p. 353 (Eccl. fol. 53r)
quod Bemmelius ab eo tempore non comparuerat, quo mutatio facta fuerat, cum tamen bene
haberet et in urbe esset, quesitum, et Borrius negotium suscepit, ea de re cum illo agendi.
Van den jongen Willem Willemsz tot … die noch niet gedoopt en was, gescreven aen den
predicant van de plaetse, om hem in de relligie te willen onderwijsen, ten eynde hij mochte
werden bequaem gemaect totte kennisse des waren geloof ende de besprenginge des doopsels.
Gescreven voor de diaconen aen Festum, vanwegen de baron van Berch, Moravum, dat de
diaconie hem voor dese reyse toesenden 18 gulden, maer excuseerden haer, dat se voortaen
sulcke subsidiën niet meer en souden connen doen, d’wijle sij qualicken hare ingesetenen
conden behelpen.
Geresolveert meede omme den sonnendach te vermanen, dat de vervaren litmaten sich wilden
openbaren in haer quartier, ten eynde men d’selve mochte besoecken tegen het nachtmael.
Ick verstae, dat te Bremen alle acht dagen sonnendaechs caena dominica wort uuytgedeelt, op
yder sijn beprovinge sonder afvorderinge van plaets ofte gevoelen.
Gedoopt in den Dom des heeren Van der Horst kint.
p. 354 (Eccl. fol. 53v)
[25-11-1627]
25. Haer hylicsche geboden gehadt Frans van de Pol, soon van Cornelis van de Pol, met
joffrou Cornelia van Arckel, jongedochter tot Amsterdam, een suyckerbackstersdochter.
Item Cornelis Cruyf, procureur voor den hove van Utrecht, weduwnaer van Magdaleena
Jansdr. van der Camme, met Judith Dircsdr., van Harderwijck, etteliken tijt sijn dienstmeecht
geweest hebbende. De qua nescio quid rumoris sparsa, quod gravida esset, forte ex illo.
Johan van Loon, jonggesel van Hanou, wonende op’t Oudekerckhoff, met Mettgen
Cornelisdr. van Velthuysen, weduwe van …
[29-11-1627]
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29. Geresolveert, dat men den aenstaenden sonnendach sal vercondigen, het nachtmael tegens
Carsmisse te celebreren.
Worden bij S. aengegeven, dat eenighe cathegisanten voorgenomen hadden te proponeren
seeckere themata, opt ’tgeene alsdan soude ex ordine verhandelt werden. Hetwelck niet goet
en werde gevonden, dat soude geschieden sonder advys van de kerckenraet. Waerover sij
vermaent waren, hun ofte eenige uuyt haer collegie te verthonen in de naeste vergaderinghe
des kerckenraets. Maer alsoo die niet in tijts en quamen, is de vergaderinge gescheyde.
December
[6-12-1627]
6. Bisschovius te laet comende, excuseerden hem, dat hij daechs daerna ’s avonts soude
predicken. Maer soo daer
p. 355 (Eccl. fol. 54r)
op worden geantwoort, dat sulck vordel niet en was voor de avontpredickers, allegeerden
andere oorsaken van retardamenten. Worden sulcx derhalven doen doorgesien, doch voortaen
desulcke dat voordeel niet en souden gebruycken.
Versocht mede Isaack Pallackio recommandatie aen de kercke van Den Hage, tot onderhout,
teneynde hij sich mochte te beter begeven aen de studie van de Latijnsche tael, ende met
behulp van deselve ten lesten de christenheit dienst te doen, in de Hebreusche ende
Arrabische talen, daer hij van joncx in was geoeffent.
Den pestentrooster hiel weder aen, teneynde men hem wilde helpen bij de magistraet, dat hij
mochte vercrijgen continuatie in sijnen dienst voor dat lopende saison. Ofte tenminsten
eenighen jaerlicx onderhout, hoewel minder van penninghen, d’wijle sijn hantwerck door de
schuwelicke sieckte die hij bij was, geheel verliep.
Een vrou van Wijck alhier comende, ende versoeckende dat sij mochte toegelaten worden,
alhier te wonen, om haer kinderen te beeter op een ambachte te bestellen, mitsgaders oeck
daertoe onderhout, is gewesen tot de Ambachtscamer, alsoo de kerckenraet in die saecke niet
en hadde te disponeren.
Sullen den naesten dynsdag de sittdagen beginnen totte aenneminge van de nieuwe litmaten,
gelijc als donderdach daeran, ende soo voort.
p. 356 (Eccl. fol. 54v)
[9-12-1627]
9. Gegaen de proclamatiën van jonker Ludewijck van Malpart, geboren uuyt Henegouwen
van Bergen, heer van Jutphaes, weduwnaer van Amsterdamme, met joffrou Sara Trunquet,
weduwe van Jan Bencker de jonge, muntmeester van Hollant, tot Dordrecht.
[12-12-1627]
12. Geabsolveert de visitatie met Busshovio, hebbende verscheyden absenten ofte occultanten
gevonden, als den Domproost, Wijck, Strick, Hamel, de vrou van Brederode. Tot Schuyrmans
een joffertgen uuyt het geslachte van Harff, claechden seer over het ongelijck, haer aengedaen
bij haer mans vader, cum tamen ipsa eundem sibi maritum sumpsisset nullis opibus, etc.
[13-12-1627]
13. Vergadert voor noen, gehouden censuram, gehandelt van eenige differenten tusschen de
Vetten ende Swanenburch.
Na den noen sitdach gehouden, ende doen bij Tecmanno aengenomen 6 limaten, 5 feminei
sexus et unum virilis. Sijn oeck sommige gecomen om aen te horen.
[14-12-1627]
14. Geabsolveert de visitatie met Tickmanno.
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[2-10-1627]
2. oct. 1627. Sijn te doope gebracht Benta ende Eva, dochters van Isaac Pallache, zoone van
den heer Joseph Pallache, agent van den coninc van Marocco bij de Mogende heren StatenGenerael van de Nederlanden, getuygen vanwegen d’Eed. Mogende heren Staten ’s Lants
p. 357 (Eccl. fol. 55r)
van Utrecht, d’heere Anthonis van Hilten, derselver secretaris; wegen de heeren van de
vroetschap der stadt Utrecht, d’heer Jacob van Medenblick, raet in deselve, etc.
[31-12-1627]
In fine decembris de geboden opgeteeckent van joncker Fabius van Grovesteins, met joffrou
Anna van Assenberch dochter ter Heyden, wonende op st. Jans Kerckhoff.
Jochim van Schagen, jongman, met Cunera van Valckenburch, weduwe van Jacob van
Harwijck, wachtmeester binnen Utrecht.
[28-12-1627]
28., die veneris. Post concionem vespertinam indictus senatus, cui non adfui.
Le mois du demy décembre jusques au milieu de janvier emportent les éléemoses aux églises
collectez outre le 1748 florins.
p. 358 (Eccl. fol. 55v)
Annus 1628
[3-1-1628]
3. In senatum non veni. Nihilominus absens adiunctus sum praesidi et scribae, ut die lunae
proximo magistratum adiremus, tria petituri:
a. Ut sabbathi prophanatio inhibeatur, cum, neglectis eam in rem statutis legibus, nulla fere
earum amplius observetur, et ut de ampliatione earum agatur.
b. Ut conciliabula et concursus illiciti vetentur.
c. Ut dispiciatur an scholae dominicales institui possent pro pauperum liberis, et ut insolentiis
publice exercendis ad timendum Deum instruentur.
[6-1-1628]
6. Ab Ordinibus Confoederatis supplicationes indictae, in nonum huius, quo gratias agamus
summo numini, pro beneficiis in nos hactenus collatis, pro benigna defentione contra hostes.
Tamen, ut angustias nostras misericordibus oculis dignetur respicere, et remedium malis
adscentibus et imminentibus adhibere.
Den boeckhouder gedaen sijn rekeninghe.
[8-1-1628]
8. Supplicationes habitae per omnia templa, et ieiunio ac precibus publice Dei iram placare
tentatum, praeeuntibus ecclesiastis. Tum ut in Summo, sic et in Nicolai ac Jacobi templis, ad
nonam antemeridianam conciones inchoatae, quae alias maturius incipere solent.
p. 359 (Eccl. fol. 56r)
[7-1-1628]
Septimo. Dunganus, Bushovius, Velthusius et ego, contra prophanationem sabbathi, et
papistarum nimirum licentiam, libellum obtulimus. Et pro scholis dominicalibus pro
pauperibus instituendis supplicavimus apud magistratum. Publice responsum magistratui
diligentiam nostram quidem gratam esse, sed non omnia quae velint posse. Nihilominus
curaturum, ut ipsi rem cordi fuisse, sentiremus. Privatim tamen consules questi fuerant de
praetoris negligentia, nec adesse sibi satis authoritatis aut potestatis, remedium adhibendi.
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Leges esse in eam rem promulgatas, executionem tantum desiderari. O, misera et ruinam non
obscure minitans respublica, quae olim florentissima, nunc pedibus proculcata iacet nescio
quorum hominum, qui beneficiorum receptorum immemores patriam libertatem, quantum in
ipsis opprimere turpi prevaricatione conantur.
[10-1-1628]
10. januarii. Kerckenraet gehouden, ende raport gedaen van de commissie aen de vroetschap
gedaen. Velthusen seyde, dat men moste porren de gecommitteerden, alse Utewael ende
Nellestein, totte ordre van de scholen, oeck van de sonnendaechsche scholen. Aengaende de
prophanatie ende het lopen van missaticis, hadden ordre gegeven aen den schout, etc.
Gerrit Jansz, backer, versochte aen de magistraet, ontslagen te wesen van de belofte met
Agnietgen Adriaensdr., die hij bevonden hadde bij een bevrucht, gedaen, daerover de
magistraet versochte advys aen de kerckenraet.
Desgelijcx
p. 360 (Eccl. fol. 56v)
een meyt versochte, de geboden van een voerman buyten Tollestege op te houden. Seggende
dat sij een kint bij hem hadde, ende dat hij haer trouwe gegeven hadde, te weeten sijn beurs,
die sij bij noot, alsoo hij moste vluchten, een vrouwe hebbende overreden, hem weder hadde
gegeven. Ende d’wijle de parthijen absent waren, sijn de saecken uuytgestelt tot saterdach ofte
donderdach eerstcomende, omme dan parthijen te horen.
[12-1-1628]
12. Gecomen een vrou, seggende dat sij … hadde getrout, ende soe hij haer daerover moeiten
maecten, dat se hem hadde gequyteert, mits haer soude geven 50 gulden. Ende want hij in
mora was sulcx te doen, wilde sij, volgens den raet van Detten(?) van sijn geboden, die hij
met een ander hadde doen aenteeckenen, ophouden. Verswijgende interim, dat sij
daerentusschen hadde bij een dienaer van den heer van Boetzeler haer verlopen, ende bij
deselve van twee kinderen in de craem gelegen. Ende als men haer seyde, ofte sij dan trouwe
pretendeerde, seyde, nadat se haer beraden hadde, jae. Waerop Bushovius haer antwoirden,
dat se dan moste een overspelige sijn, die een getrout hebbende, bij een ander hadde
geboeleert, ende oversulcx straffe weert was. Waermede
p. 361 (Eccl. fol. 57r)
si henen ginck.
Aeltgen Gerritsdr. bracht bescheyt tegens Jan Ponsz, een attestatie, dat haer vader hadde
geseyt, dat Jan Ponsz hadde belooft, ende uuyt het leger van Grol comende, haer soude in de
kerck trouwen. Hadde oeck de stucken daer sij hem mede voor recht hadde geroepen,
houdende tot solemnisatie van’t hylick, ofte onderhout van’t kint, ofte de recompense van
haer eere. Meenden de broeders, dat het proces noch was hangende, ende oversulcx Jan Ponsz
niet en mochte trouwen, vooraleer ’tselfde waer geëindicht. Sed dubito, cum alternatim
concluserit, et praesentata ad posterius membrum acceptaverit.
Jan Gerritsz (oft Gerrit Jansz),119 backer, quam binnen met Lostat, ende versochten, dat wij
wilden adviseren op sijn request. Seggende na de ontslaginge Agnietgen Adriaensz niet
bekent te hebben. Illa vero contrarium asserebat, et testes se prolaturam cohabitationis
mutuae, etiam aliquandiu postquam ipsi innotuerat stuprum et hoc saltem verum erat, quod
ipse proclamationes repetierat. Rem in proximum confessus reiecimus.
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De praesidatu puellarum etiam actum ut idoneas, magis pro discretione eius, qui interesset ex
fratribus, eligerent.
p. 362 (Eccl. fol. 57v)
Geboden opgeteeckent van Adriaen Jansz van Royen, wonende aen de Volderbrug, jonggesel,
met Trijntgen Peter van Hensbergs dochter, jongedochter, aen de Smeebrug.
[17-1-1628]
17. Betaelt een schelling van de voorgaende boeten.
Crackeelden Eck, die een weinich te laat quam, seggende soo precise daerop niet te connen
passen, doch gaf noch den halven schelling, maer seyde na desen niet te willen gehouden sijn.
Verstont van den cameraer, dat al hetgeen in de kerck tot reparatie van stoelen en bancken,
van torf, keersen etc., niet bij de kerck ofte de middelen totte fabrycque ende luminaria
gegeven, maer bij de stadt van de gemeene middelen uuyt de borgerie gehaelt, werden betaelt.
Interim depredatores sacrorum thesaurorum non in verum usum conlatis divitiis.
Geadviseert in de saecke van den backer, dat wij verstonden, sic stante casu, ut ipse narrabat,
hij niet gehouden was, Agnietgen te trouwen. Maer dat sedert hij kennisse hadde gecregen,
dat se bij een ander swaer was, yet tusschen hunluden gehandelt was, daerop men
princepalicken behoorden te letten, daer die van den gerechte naerder op conden inquireren.
p. 363 (Eccl. fol. 58r)
… wesende haer vader van de gereformeerde relligie, ende sij altijt haer mede aen deselve
gehouden hebbende, ten lesten haer hadde laten door een priester, haer neve, verleyden, ende
totte paepsche misse brengen. Daervan sij nu berou ende leed hadde, ende bekenden,
grootelicx tegens Godt gesondicht te hebben. Versochte derhalven door scrivens ad
Tecmannum, favorabel scrijvens aen de predicanten van Amsterdam, bij de kerckenraet alhier
te verwerven.
Worden daerop goetgevonden om haer swackheyt tegemoet te gaen, dat men de gelegenheyt
van dese vrouwe ofte dochter, seer variabel van sinnen, soude den broederen aldaer te kennen
geven, de reste haer discretie bevelende.
[24-1-1628]
24. Gesproken van den voorleser s. Geert, die niet en was van sins, scole te houden ofte sijn
knoopmaeckerie te verlaten.
[25-1-1628]
25. Gedoopt het kint van mr. Peter Ploos, Jan.
Geproponeert bij Suavio van de lombarden, d’wijle die tot Aernhem was toegelaten ad sacram
synaxim, ende die authoritate publica so na waren besneden, dat er niet en conde gesecht
worden, dat se publique usuriers waren, ofte onbehoorlike woecker dreven.
Item Jan de Bruyn aen te seggen, quod tam male legit, nec ad numeros bene cantet.
p. 364 (Eccl. fol. 58v)
[27-1-1628]
27 januarii. De geboden gedaen van den eedelen, erentfesten Casper Baeuticher, jonggesel
van Dantzwijc, uuyt Pruyssen, met joffrou Maria Logier, weduwe van den luitenant Robert
Gallis Slomf.
[3-2-1628]
3. febr. De weledelen ende gestrengen Johan van Nepraet (Nap-) van Dieckhoff met de
weleedele Joffrou Agnes Johanna van Henning, weduwe van den oversten Speet (Spet-).
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Worden voorgegeven van een litmaet, in de magistraet sijnde, die ongenoit comende op een
kinderbegravenisse, ende aldaer drinckende op de gesontheyt, het sulcx ingenomen hadde, dat
hij daermede overladen sijnde, sich weder ontlaste, niet sonder scandale. (Creditur esse
E.v.H., ex circumstantiis).120 Oft men d’selve daerover niet en behoirden te vermanen. Ende
werden geseyt, ’tselve te behoren, doch in’t privé. Andere meenende, d’wijle het scandael
ende feyt openbaer was, dat het wel mochte vanwegen den kerckenraet geschieden.
Is doen oeck verclaert van de onlusten, in het synode van Zuyt-Hollant verresen, waer bij
eenige besloten was, dat de leden van de kercke die maer in een van de vijf articulen anders
gevoelden, souden afgehouden werden van des Heeren avontmael. Ende werden opgedrongen
de dienaeren, sulcx t’onderteyckenen,
p. 365 (Eccl. fol. 59r)
conform te wesen de heilige scrift. Dit was bij weynige toegestempt, ende hardt bij Fabritio
tot Leyden gemainteneert. Festo, Colonio ende andere ’tselve niet toestaende. Daerover veel,
Fabritio adhererende, schueringe begonden te maecken onder het gemeen volck, sceldende
d’andre voor arminianen, ita ut facile novus ignis incenderetur dissidiarum, nisi in tempore
extinguatur.
De geboden gegaen van Cornelis Hamsch, van Utrecht, schilder, met Sisera van Neltorp,
beide wonende in de Brigittenstege, beyde van Engelsche vaders en Utersche moeders.
De dochter van mr. Jemis, een vermaert chirurgijn, die haer, nu over haer jaren gecomen
sijnde, liever bij sich soude hebben gehouden als uuytgehilict, niettegenstaende altijt
voorwerp dede om haer uuyt te hylicken. Et cum esset ex ea merce, quae servando servari non
posset, ipsa tandem, cum male a parente tractata fuisset, et frustra procus illam ambiisset, se
invito patre ad eundem recepit, et magistratus auxilio tandem nubendi facultatem, cum annum
ageret 28, impetravit.
Desen dach de leste avont-predicatie gedaen, ende sullen den vrijdach opten 8. februari de
gasthuus-vermaningen beginnen.
p. 366 (Eccl. fol. 59v)
[5-2-1628]
5 februarii. Getrout in de Geertenkerck de schoonsuster van den capitein Bodeck, joffrou
Maria Logier.
Eodem. Verhaelt Suavius, dat mr. Jemis aen de kerckendienaren hadde eenen brief gesonden,
waerinne hij verhaelden, dat het hem niet aengenaem was, dat men sijne dochter hadde een
kerckengebot verleent om te trouwen. Dat sij daeromme haere consciëntie souden bedencken,
ende tegens Godts woort ende de wet der natueren niet doen. Waerover geresolveert, dat men
hem soude antwoorden, dat sulcx bij de magistraet was verordonneert, die de dienaeren
daerinne hadden te obediëren. Dat hij oeck daerover bij deselve gehoort sijnde, sich hadde
moeten verclaren, ende die sijne saecken verthonen, etc.
[7-2-1628]
7. Een gebodt gehadt Antonis de Goyer, weduwnaer van Theodorus van Helsingen, outscepen, met Eva van Cordenoort, weduwe van Gevart van Leuven, in sijn leven burgemeester
tot Wijck, sullen den 10. haer gebot hebben.
Wederom bij Suavio verhaelt van de lombarden, ofte haere kinderen ofte familie, an essent
admittendi ad sacram synaxim. Worden veel utrimque geallegeert, ende Suavius hadde
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geannoteert het advys van de synode van Zuyt-Hollant (tot Iselstein),121 de vergaderinge van
gedeputeerden in Den Hage. Oeck
p. 367 (Eccl. fol. 60r)
het gevoelen van de faculteyt der theologie tot Leyden, onderteyckent bij Thiesio, omnium
nomine, daerbij sulcke in geenre maniere worden toegelaten.
Ander seyden, datter distinctie behoorden gemaect te worden, wanneer die sulcke tafel
houden, niet meer en genoten dan redelicken interesse, ende daertoe gereduceert worden. Dat
die niet en conden voor woeckenaers worden gehouden, d’wijle het een saecke was in de
policie nodich, tot gerief van veelen. Ende dat sulcx niet en conde geschieden sonder veele
costen van husingen, huyshoudinge, boden, boeckhouders etc. Oeck de officieren meenden,
den armen daervan genoten.
Andere meenden dat men de magistraten behoorden te vermanen, dat se de interessen, die een
vierendeel waren vermindert, meerder behoren te minderen, ende de costen die sulcke doen
aen officieren, aen ’t Weeshuys ende diergelijcken, after te laten. Opdat men niet den eenen
soude afnemen ende den anderen geven, dat Gode niet aengenaem en conde wesen, ende
tegens justitie scheen te strijden. Quae cuique suum esse tribuendum, statuit.
Worden mede geseit van eenige kinderen, die in’t Weeshuis
p. 368 (Eccl. fol. 60v)
waren, noch ongedoopt, van mennoniste ouders geboren. Dat men die soude praepareren ende
instrueren totten doope, alsnoch een jonge meecht, ende daervan soude men de meester in’t
Weeshuys spreken. Idque iniunctum Suavio.
[12-2-1628]
12. Jan Aertsz van Os, ruyter onder den baron van Montzy, hebben[de] het gebodt alhier
moeten hebben met eene Trintgen …, ende ommedat hij yets hadde uuytstaende met een
andere dochter, hier wonende, daer hij mede geconverseert hadde, ende die hem hadde het
kint opgesworen, waren de geboden alleen tot IJsselstein aengeteeckent. Doch soo sijn
geboden bij deselve werden opgehouden, was hij gewesen aen het gerecht.
[14-2-1628]
14. Ende nu meenende dat de kerckenraet de saecke wel conde afdoen, versochte het daer,
seggende dat het empeschement sonder blijck geschieden. Maer is evenwel weder gesonden
aen de magistraet.
Gedaen de rekeninghe bij den boeckhouder der diaconen, Gerbrant de Beer, beginnende van
den lesten julii 1627 tot den 13. januarii 1628. Den ontfang beliep
12.381.-.Den uytgeeff daertegens
12.608-7-8
Is meer uytgegeven dan ontfangen
227-7-8
p. 369 (Eccl. fol. 61r)
Geordonneert, dat voortaen de vergaderinge sal beginnen des sonnendaechs ts’avonts ten V
uren, beginnende den 24. februari op vastenavontsdach.
Werden mede geproponeert, dat men de naeste sonnendaechse predicatie soude een
vermaninge doen, ende de materie daer opnemen, om de gemeente af te trecken van de
onderhoudinge van de Bacchi-feesten. Is mede vermaent aen den schepen Velthusen, dat hij
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soude proponeren in de magistraet, dat alle geckspellen, rommelpotten ende masqueraden
opnieus mochten werden verboden.
Erscheen eenen Jacob Saon van Brugge, gebannen aldaer om de relligie, volgens de sententie
van’t geestelick hoff, ons verthoont, ende versocht een viaticum omme te verreysen tot
Burdeaux, daer hij voormaels hadde gewoont. Seyde, nisi fallor, Barlaei wijfs broeder te
wesen, ende verthoonden voorscrivens van Festo Hommio.
Versocht, mede door Breyerum, domini Lollii dochter, dat alhoewel sij haer hadde misgrepen
ende de kercke gescandaliseert, dat se groot leetwesen daerover was dragende, ende tevreden
was, behoorlike satisfactie daerover te doen, opdat se weder mochte gereconsilieert werden,
ende de heilige communie genieten. Hadde oock goede gep. 370 (Eccl. fol. 61v)
tugenisse van veele van haren ijver ende goet leven tsedert. Werden geseyt, dat men soude
aen de kerckenraet tot Schoonhoven om haer advis, ofte die haer aldaer wilden onder sulcke
beloften admitteren, ofte anders liever wilden, dat men haer alhier aennaeme.
[17-2-1628]
17. Een geboth gehadt Aert van Renen, substituut-secretarius, weduwnaer van Maria de
Bruyn van Raephorst, met Trintgen Bor, jongedochter van Gorinckchen, wonende aen den
Plompentoorn.
De geboden van Jan Aertsz van Os, ruyter, opgehouden, voortgegaen.
[24-2-1628]
24. Des sonnendaechs getrout in de Buirkerck Aert van Renen met Cathrina Bor.
Vallende de predicatie, bij Suavio gedaen, opte rechtveerdichmakinge uuyt den cathegismo,
sonnendach 24., dat wij gerechtveerdicht worden door den gelove uuyt genade, sonder dat wij
daertoe yet connen doen ofte medewercken. Dat de verdiensten, in de scrifturen vermaent, ons
comen door toerekeninge ende gunninge. Verhaelde daertoe veele argumenten ende
exemplen, oock dat de wercken der alderheylichsten onperfect waren, ende niet mochten doen
tot onse salicheyt. Selfs uuyt de getugenisse van Job, David, Esias, Zacharias, Petro, Paulo
etc.
p. 371 (Eccl. fol. 62r)
Dat het oeck lasterlick was, te seggen dat dese leere was onstichtelick ende tot sorgeloosheit
leydende, d’wijle deselve veeleer verwecten den menschen tot danckerbaerheit tegens Godt,
die sooveel weldaden ons dede, dat hij ons, leggende in de verderffenisse, daer als metterhant
uuytleyden. Jae, sijnen eenigen soon niet gespaert en hadde, om ons te verlossen van den
helschen draeck, die hij met heerlike victoire voor ons hadde overwonnen. Voorts, dat die
rechtveerdichmakinge door Goots genade vercregen hebbende in’t gelove, nootsaeckelicken
goede vruchten mosten volgen, die also weynich als de hette van het vuir, van een oprecht
gelove connen werden gescheiden worden (sic).
Des ts’avonts ten vijf uren sijn wij weder vergadert, maer weynich voortcomende, hebben
alleenlick vermaninge gedaen omme de gecommitteerde aen te porren, die de commissie van
de scholen ende het examineren van de placaten, aengaende de sabbathen, hadden, dat yet
goets daeruuyt mochte voortcomen.
Worden geseyt, dat men de costers soude belasten, beter opsicht te nemen in het opteeckenen
van de gedoopte kinderen.
Quam een student van Herborn, versoeckende wat
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p. 372 (Eccl. fol. 62v)
onderhouts tot sijne studiën, seggende, sijne ouderen, overmits den groten brant, aldaer voor
een jaer geschiet, oock door den overlast der soldaten, verarmt te sijn. Is hem een viaticum
gegeven, ende hope van een meerder subsidium, also hij goede testimonia bijbrachte, ende tot
Amsterdam een predicant aenwees, daer men soude mogen vernemen.
Op Lepelenborch is desen dach des ’s morgens genochsaem openbare vergaderinge der
remonstranten gehouden, daer lopende met predickstoelen in groote menichte.
[2-3-1628]
2. martii. Ad classem, dat dynxdachs 4. huius sal worden gehouden, gecommitteert Aernt van
Eck, ex senioribus.
Den student van Herborn bij de diaconen tot onderhout geconsenteert een halve gulden ter
weeke.
Geproponeert van de gesten op’t bidden, dat ’tselve wel behoorde met meer aendacht ende
beweginge te geschieden. Die knielinge vonden niet goet, om de confusie, dat de gestoelte
daertoe niet en waren gemaect, etc. Het staen werden goet gevonden, oock in’t geven van den
segen.
Caesarius iam animam dicitur agere 80. annum proximus, querebatur dudum a sacra coena se
excludi a nostris, cum ipse rationem suae fidei doctor olim aut non sciret aut non vellet
reddere. Donganus ipsum inviserat.
Johannes Utenbogardus hic fuisse, et suos ad seditip. 373 (Eccl. fol. 63r)
onem sacram animasse dicitur, conculcata Ordinum authoritate, hinc Amsterodamum
profectus fuit. Ubi vetitae congregationes, somnilente magistratu habitae essent. Plebis
tumultus factus est, qui cito compressus est. At cum quidam pellio dixisset, rectores posse
cavere eiusmodi tumultus, si legibus superiorum et ipsi obtemperarent, ac illicitas illas
congregationes non admitterent. Is noctu in carcerem ductus est, nec nisi pro magna summa
fideiussores dedisset, dimittendus videbatur. Hinc quidam ex nostris dicere, non sine ratione,
vel inde arminianam moderationem posse perspici, et quid futurum esset, si rerum omnino
potirentur.
Utenbogardus Haghae nuper quoque visus fuerat, et inditio proditus, quod esset in vicinio
ibique cum 30 viris ex suis colloquium haberet, casu an dissimulatione incisio vectus,
praetorem fefellit et evasit. Swerinchovius* quoque et alii exules pertinaces, cum illo proprio
motu redierunt. Quidam horum omnium principem putant esse causam, qui, unitis partibus
(quod vix unquam fiet), provintiam firmatiorem contra vim externam futuram sibi persuadet.
Ad interim bonorum animos a se avertit, et publicum statum magis magisque perturbat, cum
exules et ii qui sunt suarum partium, nunquam sint quieturi, nisi restituantur, quod sine
p. 374 (Eccl. fol. 63v)
extremo reipublicae periculo, vix est ut unquam futurum speretur. Parte laesa nimium prona
ad vindictam, cuius iam ante acerbum dominatum sensimus.
Et cum mr. Jacobus Neltorpius dedisset ecclesiae suae duo pocula argentea, ecclesiastes
nomen ipsius, annum et emblema hoc epigrapho adscribi curavit: ‘Ut sol est mundi, sic lux
ecclesiae est Christus.’
[9-3-1628]
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9. Verstaen, dat bij de heren Staten deser provincie is geordonneert, ten versoecke van de
synode, dat voortaen de geboden ofte huwelicxe proclamatiën sullen geschieden
sonnendaechs alleen, conform de andere provincies.
Sijn oeck missiven gesonden aen de schouten ende gerechten, dat se scherpelicken letten op
het profaneren van den sabboth ten platten landen, ende de placaten daertegens gegeven te
werck stellen naer behooren. Oock goede toesicht nemen op het doen van verboden
vergaderingen van de paepsche exercitie, te weeten van missen, predicatiën ende diergelijcke.
Is belast de gecommitteerde, noch te vervorderen ’tgeene sij lange hebben gehadt in
commissie, te vervorderen ordre op de scholen, oock op het ontheyligen van den sabbaoth.
Ende alsoo de diaconen overgegeven hadden seeckere scherpe requesten, om te hebben
restitutie
p. 375 (Eccl. fol. 64r)
van hare, aen den armen verschoten penninghen, ende dat sonder kennisse van den
kerckenraet, is oeck goet gevonden, men haer soetelijcken soude doen aenseggen bij den
kerckendienaer, die in haere vergaderinge soude compareren, dat sulcx niet en behoorden te
geschieden, gelijck sij oeck geene vergaderingen souden gelieven te leggen, sonder bijwesen
van deselve, wel verstaende in saecken die de geheele kercke aengaen, ende behalven haere
ordonnaris bedeelingen souden strecken.
Eenen predicant uuytten Nederpfalts versochte wat viaticum, alsoo hij hier sich niet en conde
met de tale behelpen. Vertoonde goede attestatie, doch waren bij de diaconie gewesen aen de
magistraet, alsoe sij teveel beswaert werden met de inlansche armen, waertoe preses hem
souden helpen bij recommandatie. Factum.
Waren absent Buschoff ende Dongen, Eck, H. Warnarsz ende Bor.
Worden vermaent, alsoo Nijport ende Uuyttewael gecommitteert waren tot het besoignie
van’t cleyne segel, ofte het niet dienelick soude wesen, dat vanwegen de kerckenraet deselve
gesproocken werden. Ende bij memorie gedient, omme soo daerover pachtinge viel, te
verspreecken, dat de kerckelicke acten122 mochten daervan gevrijt blijven.
p. 376 (Eccl. fol. 64v)
*
Alsoe presidi was belast, op’t sachts ende civilste voor te stellen aen de vergaderinge van de
diaconen, dat sij niet en wilden eenige aparte vergaderingen houden in saecken, de kercke ofte
haer ampt belangende. Ende bijsonder mit ingeven123 van eenige requesten aen de magistraet,
die dickwils hard ende vreempt waren gestelt, sonder kennisse van de kerckenraet ofte
tenminste den presidi.
Sijn daerover, als den praeses relateerde, verscheyden woorden, na de humeuren van eenyder,
gevallen. Clagende over de quade restitutie van de beloofde penningen, die sij maentlick
boven de collecten uuytdeelden aen den armen. Doch dat sij met malcanderen souden
spreecken, ende eenige committeren daerover aen den kerckenraet, soo sijn nu gecompareert
uuyt deselve aldaer Houwaert, Cosijnsz, Esclebeke ende Marcelisz. Ende hebben verclaert dat
de diaconie wel was geresolveert, niets te doen aengaende haer ampt van eenige importancie,
sonder communicatie. Maer dat sij verstonden, dat se evenwel vermochten te solliciteren om
haren verschoten penningen, d’wijle de lest aencomende op sulcke conditiën wel
uuytdruckelicken die bedelinge hadden aengenomen. Ende dat se sagen dat de intercessie
ende instantie tot dien eynde bij de kerckenraet,
122
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p. 377 (Eccl. fol. 65r)
meermaels aen de heren vroetschap gedaen, weynich was opererende. Ende so het hun swaer
viel, beneffens de moyten, hare penningen te moeten lang missen, soe hadden se self eenige
requesten tot dien eynde ende vorders geconcipieert, ende den E. raet deser stadt
overgegeven. Hetwelcke sij verstonden, qualicken bij sommighe van de heeren genomen te
sijn. Proponeerden derhalven, ofte de kerckenraet niet en verstonden, dat se sulx wel mochten
doen, ende soo sij daertoe niet werden geholpen, dat se genootdruct werden, voortaen niet
vorder als de litmaten van de kercke te bedienen.
Waerop sij uuytgegaen sijnde, den kerckenraet uuyt den monde van Dirck Jacobsz van
Velthusen, schepen ende vroetschap, haren medebroeder, verstaen heeft, dat diaconie het
verschot van januario tot 1600 gulden al was geassigneert. Dat niet en resteerden dan 1000
van februario, waerover den raet soude delibereren tot middelen daertoe dienstich. Dat
diaconie al te precys ende precipitanter waren handelende, stellende eenige onbequame
woorden in haer requesten, als onder andere, dat der heren placaten gelijck waren de
geschilderde leuwen, die wel vreet schenen in’t aensien, doch
p. 378 (Eccl. fol. 65v)
niet en bijten,124 ende diergelijcke meer. Dat insgelijcx gebesoigneert werde opte
Almoisiniercamer, ende dat men niet en twifelden, ofte d’selve soude binnen een maent ofte
ses weecken werden in effect gebracht, wanneer de diaconie daerbij soude merckelicken
ontlast worden.
Sijn daerna de gecommitteerde diaconen weder ingecomen, ende is haer aengeseit, dat se
wilden wat patiënteren. Dat de oprechtinge van de almosiniercamer voorhanden was, ende
seeckerlick daerin worden gebesoigneert, met hoope van binnen weynich tijt in wesen
gebracht te werden. Ende dat nu alrede op’t verschot van januario was ordinantie van
betalinge gegeven. Dat men oeck soude aspiciëren op de betalinge van de volgende maent.
Dat oeck de heren vroetschap geen miscontentement op haer versoeck en hadde genomen,
ende soo yets geseyt was, mochte van privé personen oft in’t privé gedaen sijn. Dat daerom
niet en behoirden de magistrat gebeten te worden. Sij daeromme veel souden doen ende den
corten tijt te dulden, d’wijle men seeckerlick verstont, dat daerin soude werden geremedieert.
*
[23-3-1628]
23.Vercondicht, het nachtmael te paeschen, oeck dat men soude in templo Nicolai predicken
p. 379 (Eccl. fol. 66r)
ten seven uren ’s morgens, etc.
Den broeder van Abraham, pestbesoecker, versochte recommandatie van de kercke om
aengenomen te mogen werden bij de bewinthebberen van de West-Indische Compagnie, tot
een voorleser ende sieckentrooster. Doch soo yets werden geseit van sijn comportement, heeft
men hem sulcx voor dese reyse afgeraden.
[28-3-1628]
Den 28. Begonnen de visitatie met Bushovio, ende sijn sonderling twee clachten
voorgevallen, alse van mr. Arnout van der Lingen, die doleerden over den borgemeester
Niepoort. Seggende dat d’selve hem hadde calumnieuselicken nageseyt, dat hij alleen hadde
het cleyne segel doen slaen, sonder de gecommitteerde te verwachten. Contrarie blijckende bij
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de relatie ende verclaringe van Jacob de Swart, d’verweerder van de Staten, die de sleutelen
tot den decan Eck hadde gehaelt, ende altijt mede besich hadde geweest. Seyde daerbij, dat
d’selve met den sijnen, groote affronte deden in de saecke van sijn schoonmoeder ende
Couwenhoven, haren man. Qui illam domo eiiecerat. Et hanc causam ipsi impedire caenae
dominicae participationem.
D’andere was tusschen Jan Jansz van Eyckelsbeeck, de smit, diacon, et suis, met haren
swager … van Ysendoren, om het accoort, gemaect aengaende de huysinge, daer denselven
p. 380 (Eccl. fol. 66v)
Ysendoren jegenwoirdich inne woont, staende aen de Backerbrugge. Doch seyde daerover
geen ontroeringe te vynden, d’wijle hetgeene geschiet was bij haer alder consent, ende oeck
desselven sijnen swagers.
[30-3-1628]
30. Leste geboden van Jan Gerritsz Buytendijck, jonggesel van Utrecht, met Judith le Fevbre,
jongedochter van Cameric, beyde wonende in de Brigittensteege.
Eerste gebot van Jan Cnijf, jonggesel van Utrecht, wonende bij de Geertenbrug, ende
Hillegonde van Angelen, jongedochter, wonende te Buren.
Substituut Nicolaes Evertsz de Goyer van Gheyn, weduwnaer van Jacomine van de Glint, met
Maria Homs, weduwe van Joost Willemsz van Romerswael.
Ontfangen een brief van de kercke van Schoonhoven, belangende de faute, aldaer bij de
huysfrou van den secretaris begaen, waerdoor sij de kercke aldaer grootelicx hadde bedroeft.
Dat het oock aengenaem was, te verstaen van de instantie die d´selve dede, omme te
reconsiliëren. Willende liever dat sulcx tot Utrecht geschiede, omme in haere kercke, in dese
periculose tijden, niet te vernieuwen die droeffenisse ende onlusten van die daet.
p. 381 (Eccl. fol. 67r)
Doch dat, aleer sij den broederen ende kercke van Utrecht daerover souden connen geven
volcomen contentement, moste sij noch vernemen van des penitents comportement. Hoe sij
haer in Portugael hadde tsedert haren val ende afscheydinge gedragen, daervan sij vreesden,
niet al te goeden rapporten te mogen verstaen.
Van joffrou la Vaquerie, die in tegenwille van haer moeder, van hier was gescheiden ende
gehilict, ende tsedert geen afgescheit van de kercke genomen hadde, nu ’tselve versoeckende.
Wert geseyt, men haer soude geven, met de clausule van ’tselve.
De sitdagen sullen beginnen den dynsdaech eerstcomende, ende sal Suavius aenvangen.
Vermaenden Suavius privatim de onlusten, corts tusschen de broederen Wijckerslote op nieus
buten de leste reconciliatie geschiet, daer wi niets van en hadden verstaen.
Een eertijts geweest sijnde litmaet van ons kercke, ende met weeten van onse broederen
gegaen sijnde in de Engelsche, versochte weder te mogen keeren tot de onse. Seggende
verscheide redenen daertoe te hebben, oeck omdat hij met sijn huysfrou eene linie mochte
trecken. Werde voor antwoort gegeven, dat men den Engelschen predicant daer over soude
aenspreken, om
p. 382 (Eccl. fol. 67v)
met ordre ende contentement daertoe te comen.
Vermaenden mede onsen medebroeder Eck, dat het vreempt was, den Franschen predicant nu
nimmermeer gesien werden bij de onse, als plach van so weinige communicatie, verscheide
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luden te murmureren. Temeer d’wijle hij goet Duyts sprack ende eenige reyse oeck in die tale
hadde gepredict.
[31-3-1628]
31. Met Tecmanno gedaen onse visitatiën, ende hebben een weynich questiën gevonden, dan
de gewoonlicke tot … van Kesteren, die bij sijn wijf tegens haren soon noch niet connen
werden gevonden.
Item den snijder op’t Oudekerchoff, Moddei swager, een ongeseglick mensch, die noch vol
haets steeckt tegens Rijnevelt, die als sergeant hem hadde gereprehendeert, van sijn wacht niet
wel waergenomen te hebben. Waerover gevallen sijnde woorden, hij in de boete was geslagen
voor eenige 5 ofte ses jaeren geleden.
Ende Hobokens sone, die tegens sijn vader in groote questie stont, aengaende het overnemen
van de winckel in’t Calf. Seggende veel hoger aengereeckent te sijn, als’t nieu soude gecocht
worden. Ende diergelijcke meer.
p. 383 (Eccl. fol. 68r)
Vertoonde ons Hauwert een brief, waerbij bleec van de handelinge der gecommitteerde van
de ontvredichde litmaten, tegens haren pasteur van de Walsche kercke. Dat die ten lesten in’t
synode, onlancx in Den Hage gehouden, waren gevredicht ende gereconsilieert. Daerover wij
goet genoegen hebben genomen.
Seyde Haesgen Duldich van Lollii dochter, dat haer man weder ginck trouwen,
niettegenstaende hij haer alle faveur hadde bewesen bij sijn afgescheit. Dat de bekentenisse
van haer foute was uuytgeperst, bij de schoone woorden ende belooften van de predicanten.
Seyde, meede daertoe gebracht te sijn door een philtrum amatorium. Quod experimento
probatum fuisse, dicebat caecus Eckius, pharmaco simili dato suo non ita diu Amersfortii,
quae nisi per mortem avelli ab eodem non poterat. Sed quanta fides eiusmodi narrationibus sit
adscribenda, nondum video.
April
[1-4-1628]
1. Met Bushovio begonnen de visitatiën. Gehoort de clachten van de moeder van den heer
Ploos, over haren soon, den commanduer, die wonder fantasiën hadde, ende vol van vreemde
impressiën.
Item onsen broeder Johan van Eyckelsbeeck ende sijne broederen met haren swager … van
Ysendoren, die des moeders huys aen de Backerbrugge bewoonde.
p. 384 (Eccl. fol. 68v)
Wat oorsaecken daervan waren? Seggende d’selve Esclebeeck, dat sij niet anders en hadden
gedaen, dan sij met recht ende billickheyt mochten doen, soo in gemeene goederen niemant
alleen conde pretenderen ofte doen, sonder gemeen consent.
[2-4-1628]
2. Antonius Bongart doleerden seer over Strick, van calumniën die d’selve hem na hadde
gegeven, als dat d’selve Antoni soude yets violents tegen de voornoemde Strick geattenteert
ofte voorgenomen hebben, ter oirsaecke van een proces aengaende een vicarie, etc.
Worden ons oeck voorgestelt de ontrustinge van de weduwe van den ouden Couwenhoven,
die nu in den deckhamer bij de weduwe van Rijnevelt in de cost ginck. Ende claechde dat sij
een quade mage hadde gecregen, omdat se so laet ’s avonts, alse te halver achte, ginck eeten.
Waerover een geheel oploop tusschen die twee was ontstaen. Ende wel weder, soo men
meenden, gereconsilieert, maer niet van harten aen de sijde van de weduwe van
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Couwenhoven, die noch al ginck pruven. Sijn daer 2 mael geweest, doch d’selve niet connen
vinden bij huys.
p. 385 (Eccl. fol. 69r)
Vertelden Van der Meer, hoe dat Maria Smets, oude jongedochter, die voorscrivens van de
kercke aen Tecmanno hadde versocht, omme de predicanten van Amsterdam te bewegen, haer
weder aen te nemen in haere gemeente. Daerbij bekennende hare misval, dat se aen de paperie
was verleyt, maer daer groot leet van hadde. Dat d’selve door eenen pater Pauli, die alhier
bevonden, met toeloop van veelen de pauselicke superstitiën te exerceren, was uuytgebannen,
ende haer neve was, eerst was gebracht omme seeckere goeden, die sij door de Trève soude
hebben in Brabant mogen genieten, te geven tot fundatie van een autaer, bij haer moeder, soo
hij seyde, belooft, ende wiens geest daerover hem verschijnende, van’t naelaten desself hadde
beclaecht. Ende daerna noch van de relligie vorder aftreckende, haer hadde gebracht, om een
geestelick leven in reinicheit aen te nemen, ende Jesum te dienen. Haer toelatende van geene
vorder heyligen te behoeven te dienen, oock met haer stemmende om haer te trecken, dat den
paus een sondich mensche waer, sonder te moeten geloven, dat die het hooft van de kercke
soude wesen, doch namaels, verder comende, wilden haer persen ende dwingen tot ’tgeene te
voren haer vrijgestelt was. Hetwelcke als
p. 386 (Eccl. fol. 69v)
weygerich was, hadde haer veroordelt ende verdompt, waerdoor sij weder tot onse kercke
wenschte te comen.
[6-4-1628]
6. Afgecondicht van de predickstoel, dat men het nachtmael ofte avontmael des Heeren soude
celebreren, den aenstaenden naesten sonnendach in den Doem, s. Jacobs ende in
Nicolaikercke, ende acht dagen daeran in de Buirkerck. Dat men de belijdpredicatie soude
doen den donderdach ten acht uren in den Dom. Dat men aldaer mede soude doen, des
dynsdaechs ende woensdaechs, predicatiën in plaetse van Geertrudis ende Jacobi. Noch aldaer
predicken een vrijdach 9., ende saterdachs de proefpredicatie nanoens ten 4 uren.
Tegens den avont gehouden censuram morum, absentibus Bushovio et Bemmelio et nonnullis
diaconorum. Die oock allegeerden, deselve censure weinich te opereren, d’wijle men niet vrij
mochte uuytspreecken. Seyden den preses daerop, dat se wel mochten vrij spreecken, doch
alles met ordre, volgens de leere Christi eerst haren broeder vermanenden, daerna noch een
broeder bij nemende, end ten lesten de kercke aengevende, als men sage, de voorgaende
bestraffinge niet te vorderen.
p. 387 (Eccl. fol. 70r)
De meecht van sieur Straten quam selfs in de vergaderinge, ende claechde dat men haer eere
te na geseit. Ende verhuert sijnde in den Hulcke, haer de gootspenninck hadde wedergebracht,
op het seggen van Vlamingii huysfrou, dat se heersich was. Dat se, gewoont hebbende tot
Henric Roelt, daer de vrijers bancketten hadde gegeven, ende diergelijcke. Doch werden de
saecke geset aen den dienaer ende ouderling van’t quartier.
Werden geclaecht over de groote licentiën der papisten ende hare conventiculen, oock de
profanatiën van den sabboth. Ende also eenighe broeders, sijnde uuyt het vroetschap deser
stadt, seyden, de schult te leggen op de officiers, die genoch was aengeseyt, dat sij daerop
souden letten, ende de occasiën van clachten voorcomen. Sij evenwel daer niet op en deden,
werden predicant ende ouderling des quartiers daertoe gelast, deselve, d’wijle sij lithmaten
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waren van de kercke, daertoe te vermanen. Alsoo het een lasterlicke afgoderie was, ende
vernietinge van de eenige offerhande door Christum aen den cruce gedaen, ende oversulcx
niet als den toorn Godes op onse landen vermeerden. Dat se wilden daerop letten, dat sulcke
p. 388 (Eccl. fol. 70v)
conventiculen mochte werden geweert, voor soveel het mogelick waer, ende dat se daerover
tot haer schuldige plicht vermaent werden.125
De commissie bij mij onsen broeder Bushovio aengeseyt, is daertoe niet seer geneicht
bevonden, de saecke eenige reysen uuytstellende.
Is bij mi aengenomen, de bedieninge des tafels ons Heeren in Nicolaikercke met ons broeder
Velthusen.
[11-4-1628]
Den elften is, nadien den Engelschen predicant gesproocken was, ende de kerckenraet aldaer
goet gevonden, ende nadien de redenen te beyden sijden gehoort waren, N…, borger deeser
stadt ende eerst een litmaet van onse kercke, die alleen om de Engelsche kercke te
verstercken, hem daer hadde gevoecht, bij conniventie van de onse, ende nu verclaerde voor
de onrust, alreede in deselve Engelsche kercke onstaen, niet te connen aldaer met goet gemoet
communiceren, maer liever wilden met sijn huysfrou onse kercke volgen, toegelaten bij ons,
te mogen het avontmael Christi gebruycken. De Engelsche verclaerden niets te weten van sijn
leven ende handel, anders dan alle goet. Sochten derhalven hem bij haer te behouden, maer
tevergeefs.
p. 389 (Eccl. fol. 71r)
Is de predicatie ten 9 uren begonnen, doch d’wijle die soo lange duerden, dat het over elver
uren was, eer die eyndichde, werden geseyt, men mochte voortaen sulcke predicatiën ten acht
uren beginnen, soo daer anders de collecteurs, die desen dach souden omgaen voor den
armen, meede werden verhindert, in tijts hare collecten te versamelen.
Na de middaghe is in de Buirkercke ten vier uren gepredict de begraefpredicatie.
[12-4-1628]
12. Circa undecimam ante meridiem, senatus ecclesiasticus indictus, eo quod cum Galli, in
synodo nuper Hagae, fuissent cum suo pastore Agacio reconciliati. Eoque nomine illi sese
offerent consistorio Gallico in hac urbe, ut simul sacra caena frui, a qua dudum abstinuissent,
possent, ac reconciliationis symbolum manum fratrum suorum postularent, ab eisdem reiecti
essent, nisi ibidem culpam agnoscerent, et se peccasse faterentur. Quod cum se facturos
negarent, sed reconciliationem in synodo iam factam allegarent, animis satis exulceratis ac
perturbatis discesserant. Iidem a nostro senatu intercessionem petierunt, quod auditis allegatis
ipsis concessum. Et simul, praeses ac scriba ut se ea de causa ad Agatium conferrent,
statutum, nec quicquam praetermitterent, quod ad bonum finem ea perducenda faceret,
omitterent. Sed pastor omnia in senatum suum reiiecit.
p. 390 (Eccl. fol. 71v)
[13-4-1628]
Paesdach hebben in’t carspel ende kercke Nicolai de bedeylinge des Heeren avontmaels
gedaen Ticmannus, Dunganus, Buchel, Velthusen. Ubi numerus non ita magnus, ex iis qui in
superiori parte urbis maxima ex parte, plebeius.
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[27-4-1628]
Den 27. april. Aengeteeckent de naemen van Dirck Berrigaeus, jonggesel van Culemborch,
cuius pater concionator fuerat, ut et nunc frater, ende Metgen van Velthusen, Harman
Wernarts dochter, jongedochter van Utrecht.
Sieur Johan van Ledenberch, jongesel van Utrecht, met joffrou Johanna van Sypensteyn,
weduwe van joncker Maurits Herangiere, wonende bij de Munt t’Utrecht.
p. 391 (Eccl. fol. 72r)
[11-5-1628]
11. maii. Post trium septimanarum absentiam, senatui interfui. Ibidem actum de absentia
Dungani, quam excusabat ob coniugis invaletudinem.
Berius, diaconorum questor, agebat nobiscum de arresto quod fecerat cum heredes
Carpenteriae, quae pauperibus nostris viva voce legaverat ex bonis suis 300 florenos.
Audientibus praeter doctorem Carpenterium, qui ex heredibus erat, Tecmanno et 2 diaconis
bona eiusdem amovere conarentur. Narrabatur, ipsam coram notario solo summam 50 fl.
expressisse, nullis praeterea testibus adhibitis. Et visum civilius, ut adhuc scriberetur per
scribam senatus nostri ad Butenwichium, concionatorem Dordracensem, ut ipse heredes, ibi
commorantes adiret, et re ipsa propius cum iisdem ageret, priusquam res in ius deduceretur.
Quidam ex comitatu Morsensi referebat, alicubi in hoc loco templum combustum, cui
restituendae deessent facultates. Propterea se missum ut in nostro Belgio colligeret stipem
eius rei causa, ostendebatque testimonia et libellum, in quo nomina et munera dantium per
Hollandiam et Zeelandiam continebantur. Ex quo etiam plerosque satis liberaliter contribuisse
constabat.
Visum nobis, hominem amandare ad concessum postridianum magistrus urbani, nos nempe
aliis binis templis, pauperibus satis gravari. Dicebat in loco 300 esse communicantes, villicos
autem eo incendio tanp. 392 (Eccl. fol. 72v)
tum damni sentiisse, ut propriis domibus restaurandis vix sufficerent. 25 fl. a magistratu
accepit.
Quidam alius offerebat aliquos libellos, a se factos, ut pretio dato, iis frueremur. Sed, cum
minimi momenti esse viderentur, unico retento, restitutis reliquis, munusculo insuper
iuvandum decrevimus.
Nobis etiam, mihi et Bushovio iniunctum, ut praetorem moneremus de quotidianis
conventiculis, tam papistarum quam arminianorum, ut operam daret, ne haec impune adeo
permitterentur, etc.
Gedoopt een kint, ende den naem gegeven Maria Margareta, was van eenen Merode. Heeft
geheven tot den doope vrouwe Margarete, dochter van Ulrich Wierich van Daun, grave van
den Broeck, die anno 1600 van de Spaengiaerts is vermoort, weduwe van heer Walraven van
Bredenrode, vrijheer van Vianen ende Ameyen, burchgrave van Utrecht, heer van
Noordeloes, in januari 1620 gestorven.
Geboden van Steven Jansz van Doorn, jonggesel, met Susanna … Ramparts dochter,
jongedochter, beyde van Utrecht.
[18-5-1628]
18. Een soldaet, minderjarich, leggende ontrent een halfjaer herwarts (in de Clundert),126
aldaer in garnisoen, soude alhier trouwen. Ende alsoo ordinaris sijn geboden mede mosten
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gaen aldaer, ende hij causeerde sijnen tijt daermede te sullen verlopen, dat sijn vader, een
Engelsman, alhier wel bekent was, ende lange
p. 393 (Eccl. fol. 73r)
gewoont hadde, die in’t huwelick consenteerden, dat hij al voor vijf vierdeel jaers was aen de
dochter verlooft. Ende diergelijcke redenen voortbrengende, werden gedispenseert, dat hij nae
sijn drie geboden alhier soude mogen trouwen.
Een vrou verclaerde, haer man binnen Staden gestorven, met attestatie van een sergeant, hier
te lande sijnde, ende begeerden, daerop met een ander te houwen. Werden voor antwoort
gegeven, dat se bescheit van sijn cappitein soude brengen, die men toch meenden, hier te
lande te wesen. Ende preciselicken den tijt van haers mans overlijden moste verthonen, omme
niet binnen den gestelden tijt te herhuwen.
De classe werden voortgebracht de groote superstitie, die men op’t feest van Cruysvindinge
ende diergelijcke dagen pleechden in’t Cruysgasthuus buten de Wittevrouwen, daer lieden
van verscheiden dorpen gingen bevert doen. Dat men behoorden sulcx te verhinderen, gelijck
meer andere dagelicx binnen dese stadt gepleecht. Daerop geseyt, dat men’t soude den
borgemeesters verthonen, oeck de schout, volgens voorgaende commissie aenspreecken.
p. 394 (Eccl. fol. 73v)
Vermaenden Vlaming van joffrou Van Blitterswijck (die nu tot Delft woonden), dat se hem
hadde gescreven, hoe hare fouten haer leet waren, ende verscheyde reysen aengemaent was
bij de broederen aldaer tot het avontmael. Raet vragende of men haer niet en conde attestatie
verlenen, dat se van de gemeente alhier was geweest, sonder expressie van hare fouten, soo
die de predicanten aldaer onbekent waren, uuytgesondert van Rijswijck. Worden
goetgevonden, dat men aen denselven soude scrijven, ende sien ofte men tewege conde door
hen brengen de admissie sonder vorder scandale. D’wijle sij nu over de 4 jaeren daerover
hadde gepeniteert, ende van het avontmael geabstineert.
In de saecke van Carpentier was bij den scriba gescreven aen Buytendijck ende Westerborch.
Utr[echter], staende nu tot Dordrecht, omme de maecke van haer moye ofte grootmoeder, den
armen gedaen, te recommanderen ende het gedaene arrest te excuseren. Doch soo middelretijt
Carpentier, tot Dordrecht wesende het hooft van deselve erffenisse, aen Tecmannum hadde
p. 395 (Eccl. fol. 74r)
gescreven, dat hij niettegenstaende de naerder verclaringe van haeren grootmoeder, om in
geen contentie te treden in saecken die den armen schijnen te betreffen, noch wilde verstaen
tot een hondert gulden ofte daelders, waervoor den doctor Carpentier hem wilde sterck
maken. Wert verstaen, dat de diaconie niet en hadde behoort vorder tot het scrijven te urgeren,
sonder communicatie des kerckenraets. Meenende, dat d’acceptatie van het gepresenteerde
billicker ende redelicker te wesen als de vordere proceduren, die in rechte noch mochten
onseecker uuytlopen.
Worden verclaert, dat de schepen Jacob van Bemmel was gecommitteert tot classem, nu te
houden, te assisteren.
Men seyt, dat den heer van Hardenbroeck, hebbende eenige geboden vercregen van den
predicant in Langbroeck, met seecker Gulicksche joffer van de Hanselers, een cloosterjoffer
geweest sijnde, doch tegens de ordre van de kerck. Overmits geen blijck en was van’t consent
des vaders, oeck ofte sij een vrie persone was, sijn d’selve opgehouden.
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[25-5-1628]
25. In den kerckenraet waren absent Vlaming, Velthusen, et eius patruus Velthusen. Venit
serius Bor.
Worden geseyt van den onderofficier, dat hem de hant
p. 396 (Eccl. fol. 74v)
bij de magistraet nochte den overschout niet en werden gehouden, dat de executie hem
worden vruchteloos gemaect, ende diergelijcke excusen meer.
Vidimus testimonia Georgii Paser ende Henrici Altingii, professorum Franiquerensium, de
Georgio Zeel, Confluentino, olim monacho, qui dicebatur ad monasterium suum ultro
reversus et inde iterum aufugisse. Quod tamen falsum, nam cum in patriam, ut parentes suos
inviseret, fuisset profectus, a suis proditus fuit monachis. Et ibidem detentus, tandem non sine
periculo evaserat, literis sacris aliquandiu operam dederat, et sine labe vitam duxerat cum
coniuge, unde liberos 5 procrearat, etc. Id testimonum eo producebat, ut calumniantium de eo
ora obturarentur, et aliquid subsidii obtineret.
[31-5-1628]
31. Bushovius ende ick geweest bij den officier, den heer van Duyckenborch, ende hem
voorgehouden, de genoch openbaere vergaderingen der papisten ende arminianen. Streckende
niet alleen tot peryckel van den staet, maer oeck tot grote vilipendentie der placaten van de
hoge overicheden. Ende want sijn edele mede een litmaet was van onse kercke, versochten
hem omme sijn devoir te gelieven te doen, dat deselve concursiën
p. 397 (Eccl. fol. 75r)
mochten werden gestut. Nademael de vroetschap deser stadt te kennen gaven, hem
verscheyden mael daertoe gelast te hebben, ende noch lestmael de Staten door instantie van de
classes hare Ed. missiven tot dien eynde aen hem hadden gesonden.
Antwoorden, sijn devoir daerinne niet achterwegen te laten, maer het hem onmogelicken te
wesen, die te becomen, oeck wanneer hijselfs tot 50 ofte meer in een huys hadde sien gaen,
d’wijlen verscheyden huysen achter bij den anderen comende, daerdoor van d’een in d’ander
sich begaven ende soo ontvluchten. Seyde mede de vroetschap alles gestelt te hebben tot sijn
discretie, het gerecht seer swaerhoofdich te sijn, om hem eenige boeten ofte yetwes daertoe
dienende, te adjudiceren. Den missive van de Staten alleen bij eenighe weynige, in absentie
van de meeste, geconcipieert te sijn.
Soo nochtans Bushovius verclaerden, sulcx in’t volle collegie de deputatis classis belooft ende
(op der daer)127 de brieven daerop geëxpedieert te wesen, etc.
Junius
[1-6-1628]
1. huius. Geen vergaderinghe propter festum Pentecostes.
[7-6-1628]
7. De huwelicxe geboden geproclameert van Servatio Carpentier, medicinae doctoris,
wonende op de Runnebaen, met joffrou Agatha Hamels, jongedochter, bij de Domstege.
Worden versocht van Pallatio assistentie, omme wat

127

Door te strepen?

159

p. 398 (Eccl. fol. 75v)
van de vroetschap te mogen vercrijgen tot sijn onderhout, also sijn familie aenwies ende hij
neerstich was, omme de Latijnse tale te leren, opdat hij eenigen dienst daerdoor, so aen de
kerck als republique soude mogen doen, in’t interpreteren eenige der oriëntaelsche talen, daer
hij wel in is ervaren, ende in de Latijnsche, na attestatie van den rector Aemilio, wel aennam
na den tijt, seer neerstich sijnde.
Den baron Guillame de la Ruppa, Bohemus, qui nuper Leidae rellictis omnibus venerat cum
familia, miserat ad ecclesiam nostram duos liberos cum pedagogo, ut intercederet apud
magistratum et Ordines pro aliquo subsidio. Habitat nunc Culemburgi.
Multa insuper proposita de neglectu regentium, in rebus spiritualibus propagandis et
propugnandis, quam difficulter ad scholarum ordinem adprobandum procedantur.
Prophanatio item sabbathi ac nominis divini per iuramenta et blasphemias, et quam lenti in iis
vindicandis magistratus et praetores nostri. Quanta licentia congregationum diversarum
papistarum, arminianorum. Quantum frigoris in mentibus fere omnibus in iis, quae ad salutem
spectant mortalium, etc.
p. 399 (Eccl. fol. 76r)
Hierna, door intercessie van de preside ende scriba bij de vroetschap, is Palatio toegeleyt voor
dit jaer 130 gulden.
Ende de saecke van den baron de la Ruppa is uuytgestelt, omdat geseyt was, eender die sich
voor een baron uuytgevende, anders bevonden worden, men derhalven naerder soude
vernemen.
[15-6-1628]
15. Is daeromme aengeseyt den paedagogo, dat sijn saecken noch niet waren afgedaen, ende
men hem soude, soo haest het geschiet ware, laten weten.
Werden evenseer geclaecht over de insolentie der arminianen, ende vrijheit der papisten, ende
de conniventie van de magistraet, insonder de borgemeester Nijpoort.
Oeck geseit van de slofficheit der costers in’t aenteeckenen van de gedoopte kinderen, ende
principalicken in den Dom.
Sal men over drie weecken het nachtmael uuytdelen, ontrent welcke tijt Suavius soude ad
synodum Noort-Hollandiae gaen.
Gesien een lijste dergeenre die de gesonde penningen uuyt dese lande hadden genoten ontrent
tot 6000 gulden, waerinne de naemen ende de sommen aen yder gegeven, uuytgedruct waren.
Worden noch vermaent van de confessie, door ordre van den kerckenraet bij Abraham
gedruct, hoe weinich die
p. 400 (Eccl. fol. 76v)
getogen worden. Antwoorden Swavius, van de kerckenraet sulcx niet belast te sijn. Immers
niet met de allegatiën die dickwils qualicken waren gestelt, ende daeraen veel hem stieten.
Waerbij te mercken, dat men in sulcke dingen, daer scade aen te doen is, op het
recommanderen van de predicanten weinich acht mach nemen.
[22-6-1628]
22.Veel querelen van de slofficheit dergeener die de commissie hadden uuyt de vroetschap,
omme te doorsien de schoolordre. Ende weynich achtinge op de clachten die gedaen worden
tegens de profanatiën ende slappelicke onderhoudinghe van de sabbath. Noch bovenal die
groote conventiculen der papisten ende insonder der arminianen, die nu genochsaem
openbaerlick in conducta domo als’t haer beliefden, predicten. Sulcx dat eenige veranderinge
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in corte stont te vreesen, daer niettegenstaende sooveele remonstrantiën aen de overicheden
gedaen, niets op werden geacht.
Worden noch goetgevonden, dat men den borgemeester Wede daervan soude aenspreecken,
ende sien, eenige heeren te prepareren, om weder binnen te staen, ende alsnoch de clachten te
urgeren. Sed cum primus consul factioni isti videatur addictior, aliqui etiam ex magistratu
cum ipso faciant, quidam parum de relligione solliciti sint. Ac maior item pars
p. 401 (Eccl. fol. 77r)
magis suis intendat commodis, quam ecclesiae, aut nihil aut parum nos profecturos speramus.
At instandum hoc tempore. Sunt qui censent ad recens exemplum Hagensium, ubi serio res
acta videtur plurimis publica auctoritate exautoratis, qui conventiculis istis interfuissent. Idque
ut credibile est, connivente principe, qui Buranos suos inviseret.
Certatum inter consules, uter obtineret questuram bonorum Buchellianorum iam vacantem,
cumque ex senioribus scabinis alter, nempe Deuverdius, Wedio vota sua, alter vero, Pollio,
Nioportio dedissent. Pastor Jacobaeus, cuius loco iam successerat Breyerus, certamen illud
diremit, ac Wedio accessit.
Gisbertus Woertius, quaestor alter urbis, in restauratione pontis Gertrudiani controversiam
habuit cum Hoboockio, pro lapide quodam, quem ille publicum asserebat. Alter vero suum
dicebat, unde cum verba crescerent, et Hoboockius filius praeter decorem verba quaedam
interseret. Pugna a quaestore percussus aliquandiu luctati sunt, non minimo quorundam
scandalo, maxime, quod uterque ecclesiae nostrae esset membrum.
[22-6-1628]
22. In de Buurkerck getrout doctor Servatius Carpenterius met joffrou Agatha van Hamel.
[23-6-1628]
Des ’s manendaechs met Tecmanno gevisiteert ons quartier van’t Oudekerckhoff, Vuylstege,
Vismarckt. Met Gijsbert van Hooboock gesproken van de questie tusschen hem ende den
camelaer, ende na sijn seggen scheen de schult te
p. 402 (Eccl. fol. 77v)
vallen op den camelaer. Attamen parte altera inaudita, temere non iudicandum. Optandum
esset quicquid, utraque pars praetendat excusationis rem non esse factam, cum sine scandalo
relligioni non fuerit.
Mulierum etiam iurgia et dissidiae, non magni tamen momenti, audivimus, et componere
studuimus, maximum autem cordolium ex hypocrisi et apostasia. Uxoris Neltorpii capimus,
cum illa ad vomitum papisticae relligionis, Scrasseri ac Peltii instantia rediisse diceretur, et
propterea congressum nostrum fugere videretur. Etiamsi nihil se mutaturam sancte antea
promisisset vel post mariti obitum, proximis feriis.
Inter participes sacrae mensae assumpta non ita pridem domicella Susanna van der Marck,
puella honoris, ut vulgo vocant, viduae domini Bredenrodii.
(Audio unum ex banqueruptis esse, qui Amsterodamo venerat).128
Ante meridiem in Gertrudiano post concionem, Breyerus cum aliis et coniunxit:
Baltazarum van Dortmund, jonggesel van Hamburch, met Johanna Engelbrechts,
jongedochter uuyt Holstein, beyde wonende in de Wittevrouwenstraet. Nobilium plane ritu
nuptiae celebratae, nec exilium suum sentire videbantur nubentes.
Post prandium Ribbii filius, librorum compactor, cum aliis 2 ad sacram communionem
admissi, sub examine ac instructione Tecmanni, me adsistente.
128
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p. 403 (Eccl. fol. 78r)
Julius
[1-7-1628]
Hebben onse visitatie voort vervolcht, ende, secunda huius, noch een deel met Tecmanno
voor Bemmel. Ende comende tot de weduwe van Haringuere, nu onlancx getrout aen
Ledenberchs soon, heeft d’selve haer man niet willen toelaten, dat se soude bij ons comen,
maer seyde dat se soude voortaen met hem soude gaen. Ende versocht hebbende, om haer
tenminsten te mogen spreecken, excuseerden het, dat se vrinden hadde van buyten. Ende
geseyt sijnde, dat se voor desen hadde in onse kercke gecommuniceert, seyde daerop, dat se
nu anders bij hem was geïnstrueert, ende dat se te Breda, daer sij tevoren hadde gewoont, van
de questie niet en wisten. Waerop geantwoort worden, de leere van de kercke daer geen
andere geweest te sijn als hier, maar wel particuliere politique questiën, waerinne hij hem
mochte houde geledeert. Dat men wel meenden, hij anders geen redenen van verschil soude
connen geven. Ende als Tecmannus vraechden, ofte hij haer bij andere occasie noch wel
soude mogen spreecken, seyde, wel in sijn presentie, maer niet anders, dat tweemael
repeterende, etc. Haer nichte verclaerde, bij onse kercke te blijven, wesende een jong
meysken.
p. 404 (Eccl. fol. 78v)
[3-7-1628]
3. Is tot Ticmanno, me et uxore praesentibus, ons nicht Sybilla Vorstia aengenomen tot een
litmaet.
Eodem. Is oeck de proefessie ofte belijdpredicatie gedaen bij Vlamingio, in den Dom.
Verclarende deselve gemaect te wesen bij Guido de Brest, die deselve den coninck van
Spaniën hadde overgelevert, ende daerop was gestorven. Die bij een hondertdusent litmaten
bekent, behalven vrouwen ende dochters, bij een groot getal met haer bloet versegelt, oeck bij
een groot getal heeren ende eedelen deser landen geteeckent, ende nu bij de tseventich jaeren
in de publique kercke was geleert.
[6-7-1628]
6. Een voorstel gedaen omme te procederen tot de electie der ouderlingen ende diaconen, de
more. Ende sijn verscheide litmaten geprojecteert om daeruuyt te kiesen, soo bij de diaconen
als kerckenraet, de toecomende, als:
tot ouderlingen: den Domdeken Reede, Hamel, borgemeester Weede, borgemeester
Deuverden, Ram, Nellestein, Utewael, Antoni de Goyer, Floris de Goyer, Gerrit van der
Hollic, Helmich van Wel, Roelant Gerobulus, Reynier Hendricksz van Renen, Reynier
Lieftinck, Werner Jansz van Kesteren, Rampart, Steven Jansz, den rector Aemylius, Hurman,
Van Sant, Dirck H…, Swanenborch, Jacob van Bemmel, Van der Capellen.
Tot diaconen: Jan Vinck, Jan van Broeckhuysen Gerritsz, Jan van Broeckhusen, backer, Pijl,
notaris, Jan van Mansvelt
p. 405 (Eccl. fol. 79r)
Wessel Dop, Hendrick van Wijckersloot, Abraham van Dinter, Gerrit van Wijck, Mathijs van
Lienden, Willem Jansz Middelcoop, Aert Ploos, Jan Comainge, Hendrick Jacobsz van
Coetsvelt, Willem Vereem, Nicolaes Ghiselaers, Mathijs van Lienden, Goswijn van Royen,
Cornelis van Royen, Jan van Culemborch, … Versteech, Gijsbert van Wijckersloot, in de
Groenestege, den ouden Hoboken, Abraham van Harwijck, Doeyenborch, Jonge Quint.
Den selven dach is ’s mergens het nachtmael ons Heeren gehouden in den Dom ende s. Jacob.
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[11-7-1628]
XI. Ten X uren voor den middach gedaen bij briefken de electie, omnibus praesentibus.
Exceptis Suavio et Quintio, die haer vota hadden gesonden. Ende Splinter, om de swackheyt
sijns wijf, die hem conformeerde met de broederen, houdende voor goet hare stemmen.
Ende sijn bij meeste briefkens tot ouderlingen gecoren: Van der Hollick, Warnaer Jansz van
Kesteren, Rolant Gerobulus, Floris de Goyer, Reynier Lieftinck,
Tot vijff in’t getal, om het vertreck van den schepen Eck in de admiraliteyt tot Rotterdam.
De diaconie willende dringen, dat een van de vier afgaende soude continueren, volgens het
exempel H. van den Bosch, die tot drie jaeren continueerden. Maer soo niemant daertoe
willich was, ende ordre d’selve maer verbant tot twee jaeren, hebben moeten desisteren. Ende
als voorgestelt neffens de vier, noch een gecosen.
p. 406 (Eccl. fol. 79v)
De diaconen vercosen als volcht, tot ses in’t getal: Henrick Jacobsz van Coetsvelt, in’t
Lantwijf, Abraham Jansz van Dinter, Jan van Culemborch, Cornelis van Royen, Gosen van
Royen, Jan van Mansvelt.
Na den noen tot vijf uren weder den kerckenraet met de diaconen vergadert, op de boete, om
te sien ende horen de vercoren ouderlingen ende diaconen.
Werden geseyt, daerin gedaen te worden buyten de ordre, alsoe de diaconen daer niet en
plegen verscheyden te worden, maer dat de aensegginge geschiede alleen bij de kerckenraet.
Doch alsoe oeck de diaconen waren geweest over het stemmen, is goedgevonden, dat se
meede souden wesen present.
Hebben alsdoen alle gecompareert, uuytgeseyt Abraham van Dinter in de Drie Schuppen, die
sich verexcuseerde, seggende dat hij bij de predicanten soude comen.
De meeste excusen geschieden bij Hendrick Jacobsz, seggende dat quaet gesicht hadde, oeck
oudt was, sijn huysfrou qualick hoorden, ende daeromme niet wel conde uuyt sijn winckel.
[13-7-1628]
13. Sal het avontmael gedeelt werden in st. Geertruyt.
p. 407 (Eccl. fol. 80r)
Eodem is het avontmael met goede quantité van lithmaten uuytgedeelt in Geertrudenkerck,
van Vlamingio ende Tickmano, concionatoribus, et A Buchellio ac Warnaro Velthusio,
presbiteris. Is dan mede geproponeert de electie van nieuwe ouderlingen ende diaconen.
Blivende van de oude: Cornelis Knijf, Jacob van Bemmel, ende H. Warnarsz van Velthusen.
Diaconen: De Beer, (Esclebeecq),129 Haeuwaert, Willem Cousijnsz, Jacob Marcelisz, Jacob
Splintersz, Caerl Pouwelsz, Rutger van Bockhoven.
Oeck gepubliceert, dat men toecomende vrijdach soude doen eene publique collecte voor de
armen.
Eodem tsavonts gehouden kerckenraet, alwaer een out impotent man verscheen, van een
soldaet van boven geconvoyeert, die seyde, hem eenige penningen verschoten te hebben, ende
versocht yets tot sijn onderhout. Doch was den kerckenraet gewaerschout (uuyt Den Hage),130
dat soo een oudt man, hebbende een peerl op’t ooge, sich aldaer hadde uuytgegeven voor een
graeff van Swartsenburch, die onder den marquys van Durlach hadde gedient, doch was
bevonden, abuys te wesen. Seyde dat hij genaempt was Hans Cristoph van Swartsburch, maer
geen grave. Dat hij hem hadde genaempt Vlagh van Swartsburch, wesende een geslacht in
129
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den Pfals, meede aen den Swartsburch behorende. Ende dat daerover all het geseg gesproten
was. Dat hij daerover veel was gerep. 408 (Eccl. fol. 80v)
prehendeert, niet anders dan ofte hij een dief ofte schelm waer. Somme, den ouderdom gaf
over hem bewegenisse, ende de variëteit van sijn woorden suspitie. Werden derhalven geseyt,
om hem quijt ende ontslagen te worden, dat men hem in Den Haghe weder soude doen
brengen, daer hij seyde wel te willen sijn, ende daertoe reysgelt geven[de].
Van de beverden ende afgoderiën, die in’t Cruysgasthuys werden gepleecht, ende waerover
bij request was in de vroetschap gedoleert, was den huysmeesters belast, de beelden wech te
doen, de plaetse te sluyten. Oeck te belasten tegens de Cruysdagen, dat niemant om eenige
superstitie te plegen, soude werden innegelaten, want de lantpredicanten hadden voorgegeven,
dat op die tijt heele wagenen vol alsdan daer, omme beverde te doen, reysden.
Worden Jan Aerntsz belast, alsoo sijn vader oudt was, traech ende qualick horende, dat hij op
de ordinaris vergaderdagen de camere moste waernemen. Oeck beter letten op het
aenteeckenen van de gedoopte kinderen.
Vielen clachten van de apostasiën van veelen, die aen de arminianen ofte papisten afvielen,
maer weynich remedie.
Van de scholen mede verhaelt, daertoe Uuytep. 409 (Eccl. fol. 81r)
wael gecommitteert was, maer trocken niet ter herten.
Alsoeck op de profanatiën van den sabbathdach, daer Aert Feyt meede toe was gecommitteert,
gaet langsaem voort. Wert weinich op remediën gedacht, den ijver wert alleen tot eygen
proufijt gespeurt. Caetera, quae ad pietatem et bonos mores spectant, frigent penitus.
[20-7-1628]
20. Huwelicxe geboden gegaen van Arnoldo Godescalci Aeltii, bedienaer des heiligen woorts
tot Otterloo, mit Gysela Ribben, jongedochter, wonende in de Winsemstege tot Utrecht.
Werden geseit, dat de officiers expresselicken weygerden te doen executie, ofte jegens de
arminianen ofte papisten. Dat het tevergeefs was, dat men veel remonstreerden van de
prophanatie, dat het niet ter herten werde genomen. Jae, dat men voor acht dagen hadde
gesien requesten in’t vroetschap overleveren, waerbij de tappers versochten vrijheit omme te
mogen tappen oock onder de predicatiën. Seggende dat den schout d’een door de vinger sach,
ende d’ander wilden boeten. Quamen daerbij veele clachten over de officieren, hare
negligentie ende corruptelen.
De leste kerckelicke vergaderinge, bij ons te assisteren,
p. 410 (Eccl. fol. 81v)
[27-7-1628]
27. Sijn vergadert in den Domme de oude ende nieuwe kerckenraet ende diaconen. Alwaer de
nieuwe na de predicatie bevesticht ende in de raetcamer ontfangen, ende nae toewenschinge
van Goods segen in haere bedieninghe, soo sijn de afgaende bedanckt van haren dienst, ende
gebeden, te willen altoos tot het welvaren van de kercke oock daerbuyten geneicht blijven.
De afgaende ouderlingen waren: Buchel, Velthusen, Quint,
De diaconen: Esclebeeck, Antoni van Mansvelt.
Hebben eodem haer houwelicxe geboden gehadt: Johan van der Lingen …
[28-8-1628]
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In fine augusti is binnen Utrecht gehouden het synodus provincial, geassisteert bij de
gedeputeerde van Gelderlant ende Hollant, ende heeft den 28. eiusdem in Summo gepredict
Hugo Bayerus.
De geboden gegaen van Jacob van Mynden, procureur voor den hove van Utrecht, met Alijt
van Linden, jongedochter, ende van
mr. Jacob Hamel, advocaet van de West-Indische Compaignie tot Amsterdam, met …,
weduwe …
p. 411 (Eccl. fol. 82r)
[1-9-1628]
1. septembris. Is Harman Warnertsz van Velthusen met Bayero, predicant uten Hage, die
alhier geweest was op het synodum, gereist tot Culenborch. Van meeninge omme eenige
onrusten aldaer voor desen, door het onwettich beroep (de d. Coetsio),131 als sommighe
meenden, ontstaen, ter neder te leggen. Hetwelck is geschiet, ende is de saecke geaccordeert.
Den 1. sonnendach in september sal men beginnen de huwelicxe proclamatiën tot drie
sonnendagen, die dus lange in de stadt Utrecht in acht dagen sijn geschiet, te weeten,
sonnendach, donderdach ende sonnendach daeraen.
[29-9-1628]
In fine septembris, den 29., sijn de broeders Cornelis ende Henrick van Wijckersloot,
intercedentibus pastoribus et presbiteris cuiusque loci, Dungano, Suavio, Gerobulo, Canifio,
met malcanderen gereconsilieert. Ende hebben malc den anderen de hant gegeven, belovende
alles te vergeten, ende voortaen broederlick te leven. Cornelis heeft de reparatie, aen sijnen
huys te doen, gestelt aen sijn schoonvader Nellenstein, om wech te nemen de hinderpalen van
vrintschap. Waervan gemaect is een schriftelicke acte.
p. 412 (Eccl. fol. 82v)
Octobris die 5. celebrabitur caena sacralis in Summo templo et Jacobaeo, et post dies octo in
Nicolai parochia.
[5-10-1628]
Die dominica, 5. octobris, hora 8 matutina, conciones incipiunt; idem 19. die et praecedente
sabbatho, hora pomaeridiana 3, annotationes hybernales sponsalium.
In octobri de diaconie alleen beswaert gelaten mette litmaten der kercken te onderhouden,
alsoo een Almosinierscamer is opgerecht van 12 of sestiene, die d’andere armen souden
besorgen, alse het vierendeel bestaende in gereformeerde, het 2. in arminianen, het 3.
mennoniten, het 4. papisten, genomineert sijnde als volcht:
den heer van Hoencoep, joncker van Brakel, Eduard van Hemert, joncker Verburch, mr.
Hendrick van Scroyestein, mr. Cornelis van der Eem, Bernt van Leuwen, Jaques Utenhoven,
Jaques Petit, joncker Peter Ruysch, Floris de Goyer, N. Doyenborch, N. Millingen, N.
Deckers, Jan van de Pol, boeckhouder.
Doen heeft men begonnen in de buerten, 3 bijeen gevoecht, te gaen des sonnendaechs mette
busse voor den armen.
[25-10-1628]
Den 25. Sijn negen ofte tien kinderen in den Dom voor de middach gedoopt.
Des ’s avonts begost de avontpredicatie.
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p. 413 (Eccl. fol. 83r)
Ingestelt, dat de dooden voor de middach voor half twaelf, ende na de middach voor halff
vier, in de kerck gebracht moeten werden, op de boete van …
In november hebben de diaconen met den doctor Carpentier, aengaende het legaet van sijn
grootmoeder, den armen gemaect bij monde tot driehondert gulden, waerover de meubilen
van deselve gedetineert waren, geaccordeert, dat die souden worden ontslagen, mits dat hij
hem soude sterck maken voor 175, aen de diaconie uuyt te reycken.
[4-11-1628]
4 novembris. Classis Ultraiectina congregata fuit, Dungano oeconomo existente.
[9-11-1628]
9. Huwelicxe geboden onder andere sieur Johan Maniaert, weduwenaer van Maria van de Pol,
met joffrou Elisabeth de Wilt, jongedochter.
Is geordonneert in de scholen ’s wynters te acht uren, in Jeronimischool ’s mergens te gaen
des negens uuyt, tegens de oude gewoonte, die bij menschen memorie gebruyckelick is
geweest. Ende oversulcx sijn meede de cantilenen opgehouden, daer den rector (imo carmen
dedit)132 af is ontlast.
[15-11-1628]
15. Aengeteeckent de geboden van mr. Peter Joostens soon van Schagen, chyrurgijn,
weduwenaer van Anna Lamberts dochter de Rijck, met Catarijntgen Evert Paes dochter,
p. 414 (Eccl. fol. 83v)
van Dordrecht, jongedochter, wonende apud Ticmannum.
[23-11-1628]
23. Opgeteeckent mr. Johan de Jonckhere, advocaet van Tiel, met joffrou Elysabet, mr. Johan
van Mynden, advocaet in den hove van Utrecht, dochter, wonende op de Runnebaen.
[30-11-1628]
30. Sijn mr. Peter Joostenssoon van Schagen, chyrurgijn, ende Catharina Evert Paets dochter,
des namiddaechs getrout in de Buerkerck, ipso Tecmanno concionem habente.
Heeft, eodem, Vlamingius vercondicht, het nachtmael ons Heeren te Carsmisse te celebreren,
nempe den aenstaenden donderdach over drie weecken.
Gedoopt een kint van Pallatio in den Dom.
Post 11 ante meridiem, gegaen mette heer Lubberto van Huern ende Jan Gerritsz, om de
collecte per vicinias. Ende hebben de busse gebracht tot joncker Van Braeckel, d’selve
geopent ende getelt tot 2 gl. 18 sts.
December
[1-12-1628]
1. Heeft Aertgen, weduwe Johannis Speenhovii, een request in de vroetschap overgegeven,
versoeckende alimentatie, also sij seer ten achteren was gecomen bij haer man, ende nu oudt
sijnde, dagelicx behoeftiger werde. Werden noch geallegeert ad hanc rem, dat de weduwe
Taurini noch haer alimentatie was genietende.
Ontrent dese tijt ofte in’t beginsel van’t volgende jaer, Jan van Hensberch met Agniete van
Brouckhusen haer geboden.
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p. 415 (Eccl. fol. 84r)
De geboden afgecondicht van Berndt Albertsz Coop van Loenen, eertijts secretaris,
weduwnaer van …, met Geertruyt Andriesdr., wiens vader eertijt coster st. Nicolaes was
geweest.
Noch van … van Praet, weduwnaer van Jacobgen van Berchem, met Elbrecht van
Blanckendael, weduwe van Jan Strick.
Is in fine huius anni de arminiaense kerck geruimt van bancken ende stoelen, oeck
toegespijckert van binnen. Doch hebben nieujaersdach weder haer conventiculen gehouden op
Lepelenborch.
Annus MDC XXIX
Januarius
[8-1-1629]
VIII. huius mensis. Door ordre van de Staten-Generael ingestelt een danckpredicatie, bij
Tecmanno in den Dom, gedaen tot Utrecht, uuyt den 3. psalm, over de grote segeninghe, die
Godt Piet Heyn heeft verleent onder Havana, van de silvere vloot, sonder slach ofte stoot hem
in handen gecomen. Ende door veel storm, wint ende peryckelen, oock van vianden, mit alle
sijn schepen geluclicken, met een groot contentement van groot ende cleyn gearriveert. Hij
verhaelde, dat men niet daerover en behoorden sich te verheffen, d’wijle het puer Goods
werck was. Opdat de segeninghe niet en veranderde door Goots
p. 416 (Eccl. fol. 84v)
gramschap in een vloeck, als men dickwils sien den ondanckbaren geschieden.
Na den noen heeft men alle clocken in de stadt geluyt, des avonts wederom, met het lossen
van’t geschut ende branden van pecktobben.
Hierentegens staen de saecken binnen Amstelerdam bedroeft, ende wert bij de armynia[nen],
nu in de regieringe sijnde, de saecken die tot defentie van de kercke dienden, met den naem
van conspiratie bekleet, op de wijse als binnen Utrecht anno 1610. Wat daervan is, sal den tijt
leeren.133
[5-4-1629]
In aprili, den vijfden. Het nachtmael na gewoonte gecelebreert in den Dom, st. Jacob ende s.
Nicolas. Ging tot de tafel mede de heer van Bredenrode.
Hebben geboden gehadt Adriaen van Hove, secretaris t’Isselstein, met Weyntgen Deckers,
dochter van Bartolomeus, jongedochter van Utrecht, wonende op st. Mariënkerckhoff.
Sijn doende ende besich geweest op deselve tijt, om de reconsiliatie tusschen G. van de
Woert, camelaer, ende Gijsbert van Hoboocquen te effectueren, daer lang over is gearbeit.
Sal oock het Walsche synodus van de Geünip. 417 (Eccl. fol. 85r)
eerde Provinciën alhier binnen Utrecht werden gehouden.
[23-4-1629]
Den 23. april. Afgecondicht van den stadthuyse, dat voortaen geene jongeluden beneden de
25 jaeren hun sullen vervorderen ten huwelick te begeven, ofte hare geboden aen te doen
teyckenen, dan in presentie van de ouders ofte naeste vrinden.
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Is oeck een generalen biddach vercondicht op den 28. deser, des woensdachs. Dat onse Godt
gelieve, het voornemen van de heeren Staten ende sijn excellentie te segenen.
Veel hebben weinich contentements, overmits men overal soeckt de arminianen in te dringen
in de regieringe, de predicanten tot moderatie ende veranderinge te disponeren, ende soo
allenskens af te wijcken van ’tgeene in synodo Dordracensi eens wel is gestatueert. Festus, die
eerst was een voorstander van de orthodoxie, siende meest op het hooft, te weeten sijn
excellentie, begint nu te waggelen. Dien veel volgen, als die haer eygen proufijt ende
aensienlickheyt meer soecken als Goods eer.134 Waer de gemeente ontruert, veel tot het
pausdom getrocken, veele tot libertiniteyt gebracht werden, niet siende om vast op te
stuenen.135
Aengaende de belegeringe van Den Bosch, meenen eenige, die veel peryckels te hebben, als
waerdoor groote middelen ende soldaten gespenp. 418 (Eccl. fol. 85v)
deert, den viant wacker gemaect ende als gedwongen wert, alle middelen ende hulpe te
versoecken tot resistentie. Ende noch, soo het besten mochte aflopen, dat door die victoire
d’auctoriteyt so soude aenwassen van zijn excellentie, dat die alleen tot vordeel soude
strecken van de arminianen ende oppressie van de rechte kercke. De Heere der heerscaaren
wil alles dirigeren tot het beste.
[11-6-1629]
Den 11. junii. Gesonden privee attestatie van Flamingo voor mijnvrou Conyers, dat H.E. is
een lithmaet van de kercke, ende alhier hadde te nachtmael gegaen. Maecten het collegie
publique te geven swaricheit, d’wijle bij H.E. alhier geen betoon van de leste plaetse, daer sij
gecommuniceert hadde, gedaen was.
[21-6-1629]
Den 21. juni. Vercondicht bij Tecmanno tegens 14 dagen het nachtmael des Heeren uuyt te
deelen.
Eodem. Sijn eerste geboth gehadt joncker Hubert van Rhenen, nu maerscalc van Abcoude, bij
oversettinge ofte veeleer coope van den heer Van Aertsberge, met joffrou Elisabeth van
Munster. (Is de bruloft overmits den inval der vianden, opgehouden tot october).136
[5-7-29]
Julii V. Gecelebreert het avontmael Christi ofte veeleer de memorie van ’tselve, ende sijn
weinich mans in den Dom geweest. Sal over acht dagen noch in de Buerkerck werden gedeelt.
p. 419 (Eccl. fol. 86r)
[12-7-1629]
Den XII. deser maent. Sijn voorgestelt de verkosen ouderlingen ende diaconen, na out
gebruick. Ende also de laeste reyse, mits afgaen van Aernt van Eck, verkosen tot het collegie
des Admiralitees te Rotterdam, vijf ouderlingen gestelt waren, sijn dese reyse maer drie
voorgestelt geworden, alse:
Peter Cornelisz van der Lingen, Aert Foeyt, ende Reynier Henricksen van Renen.
Diaconen: Andries van Wijck, … van der Stege, Henrick van Wijckersloot.
…
[17-7-1629]
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17. julii. Extra ordinem supplicationes vespertinae habitae, ut Deus nos optimus maximus
protegat ab hoc hostium incursu, qui magnam nostris trepidationem iniecit, postquam
incredibili nostrorum negligentia adiuti, Isselam prope Iselortum traiecerant, ibique se
munierant.
[13-8-1629]
13. augusti. Gratiarum actio publice D.O.M. habita cum supplicatione, die Jovis, hora 9
matutina, a Johanne Vlamingio, vesperi praecedente indictis, feriis dimidiatis pro recuperata
ab Hispanis Wesala, oportuno sane tempore, cum hostes ad suburbia nostra, proditione capta
Amersfortia, fere grassarentur.
[6-9-1629]
6. septembis. Renuntiatum e suggestu, ut vespertinae supplicationes in posterum cessarent, et
conciones deinceps more consueto fierent.
p. 420 (Eccl. fol. 86v)
[13-9-1629]
13. septembris, die dominica. Conciones eucharisticae habitae in Summo, et vesperi
campanorum sonitu et bombardarum, item ignibus prope infinitis incensis, ‘pectobben’
vocamus, per urbem laetitiae signa passim edita, ringentibus plerisque adversariis.
Edicta quoque caenae dominicae celebratio in 3. diem dominicum post hunc praesentem.
Een geboth gehadt in de kerck joncker Caerl van Utenhoven, heer van Rijnesteyn, met joffrou
Sandrina Tuyl van Seroskercken.
[27-9-1629]
Den 27. Vercondicht de derdemael de deylinge des Heeren avontmael tegen den naesten
sonnendach, ende acht dagen daerna in de Buerkerck.
Oeck doen uuytgescreven bij de Hoogmogende heren Staten-Generael een algemenen vastende biddach tegen den comenden woensdach, den lesten september ouden stijl. Omme Godt
almachtich te dancken ende loven, voor sijne groote genade over die verdubbelde victoriën
aen ons dese somer bewesen. Voorts te bidden sijnen segen te willen verlenen onse oversten,
om den viant voort te mogen verdriven van de IJselcant, ende ons vaderslant van hare
invasiën te vrijden. Oeck dat in de veroverde plaetsen de kercke ende ware relligie toeneme
ende aenwasschen mochte.
p. 421 (Eccl. fol. 87r)
[13-9-1629]
Den 13. September. Is Bushovius noster gereist na Den Bosche, omme aldaer voor 6 weecken
te leningen te staen ende aldaer te predicken. Maer hore, dat daer weynige vruchten in
apparentie sijn te verwachten, blijvende de ingesetenen gestijft met haere geestelickheyt, die
noch veel daer sijn.
[2-10-1629]
2. octobris. Generale collecte voor de Almosinierscamer gecondicht van de predickstoel.
[6-10-1629]
6. huius. Concionatus est Gertrudiano ante meridiem … Helmichius, die niet soo goede ordre,
eloquentie ende memorie predicten. Dat te verwonderen was, ende men gemeint soude
hebben, dat hij de stoel lange betreden hadde, daer hij niet gestudeert had, oeck geene als sijn
moederstale en verstant, wesende anders een stoelmaecker van sijn ampt. Soude voor
predicker ofte sieckentrooster reisen met sijn huysfrou na Oost-Indiën137 op goede gadinge.
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Aerntgen, weduwe van Speenhove, ofgesette predicant, claechden weinich middelen te
hebben, ende versocht wat onderhouts bij requeste. Haer is toegeleyt van de vroetschap een
halve bagijneproven van 30 gulden jaerlicx, met weynich contentement, hadde meer
verwacht.
[11-10-1629]
11. Danckpredicatie gedaen over het verlaten bij den viant van de IJssel, waer op desen dach
teyckenen van blijschap gedaen worden, alhier.
p. 422 (Eccl. fol. 87v)
Sal men voortaen t’acht uren predicken s. Nicolaes, ende saterdaechs sitten over het
aenteeckenen van de huwelicxe geboden van 3 uren tot vieren.
Desen dach wert in de Buerkerck het nachtmael gedeelt.
Ende in den Dom mr. Peters kint gedoopt van Teckmanno, sijn huysfrou daerover staende,
werden genaempt Anneken …
[13-10-1629]
13. Gehouden binnen Utrecht synodus van de Stichtse provinciën, gedurende totten saterdach.
[29-10-1629]
29. october. In den Dom gedoopt het kint van … van Praet, leggende sijn huysfrou Elborch
van Blanckendael in de craem. Ende werden Jacobgen, na sijn eerste huysfrou, genaempt.
[6-12-1629]
6. december. Vercondicht het Heeren avontmael op carsdach toecomende.
Magna licentia omnium sectarum, papistarum et arminianorum maxime.
Geproclameert de hylicxe geboden van heer Digneman de Vries, van Dordrecht, weduwnaer,
(out-raet der stadt Dordrecht, in Gertrudiano, a Renessio copulati, 8. decembris 1629),138 met
joffrou Anna Canter, Lamberti, ut credo, filia, propinquis non admodum volentibus.
Is het kint van mr. Peter mede geheven bij de huysfrou van Hawart, dochter van sijn eerste
vrou, die hetselfde bepilde met een schael van 7 lb. Vlaems.
De Palatio, judaeo christianisato, doleo audire ea quae parum christiana sunt. Spero vel non
vera esse, vel eum se emendaturum.
p. 423 (Eccl. fol. 88r)
[12-12-1629]
12. decembris. Aengesproken door predicant ende ouderling, om te helpen soulaigeren de
verjaechde predicanten, costeren ende schoolmeestren van den Nederpals gedeporteert ende
verjaecht. Hun noch apud Bipontinum, Hessum, Hanovium, Spirenses, Francodalenses
commorantes magno numero. Ende also de Staten ende stadt voor desen eenich behulp
gedaen hadden tot de verdreven uuyt den Overpfals, ende nu groote scade bij het lant geleden
was, sijn nu allene de litmaten der kercken aengesproken. Ic meenden, dat men van de
clooster- ende canonikengoederen, daertoe behoorden te gebruicken, als daer eygentlick toe
behorende. Doch hebbe weinich gehoors gehadt, ende is weynich genoch bij de capittelen
gedaen, cum plurima deberent. Summi nempe templi capitulum numeri 40, 100 tantum fl.
contriburerunt, cum mediocres cives pro rata plus dedissent.
Hylicxe geboden voor desen van Joost Jansz van Overmeer, (weduwnaer van …),139 aen de
Smeebrug, met … van Overschie, jongedochter van Delft, cuius soror ante nupserat fratri
Justo.
138
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Joncker Alexander Tegnagel, heer van Gellecum, jongman, met joffrou Geertruyt van den
Boetzeler, dochter tot Boetzeler.
Joncker Adolf, was cappiteyn, etc., binnen Utrecht, met joffrou … tot Emmerick.
p. 424 (Eccl. fol. 88v)
De heer Breyerus periculose adhuc laborat continua febre, quae tamen interdum non ita se
prodit, publicae pro eo preces fient. Spero, Deum eius miserturum et praecipue ecclesiae suae,
quae multum ab Eo hactenus commodi accepit.
[20-12-1629]
20. Gepubliceert van den stoel, dat men des woensdaechs 23. soude doen in den Dom de
confessie-predicatie, ende donderdach 24., ts’avonts ten vijf uren, de proefpredicatie. Den
selven dach soude oeck gedaen werden een generale collecte van den armen.
Sal carsdach den 25. het sacrament des avontmaels Christi gecelebreert werden in den Dom, s.
Jacob ende s. Geertenkerck; over acht dagen daerna in de Buirkercke.
Bushovius is weder voor een tijt binnen ’s-Hertogenbosch, mit Modde uytten Hage.
Wassenburg, staende tot Amersfort, is beroepen te Dort, aegrotavit aliquamdiu, sed convaluit.
Anno 1630
[17-1-1630]
Januarii 17. Geboden joncker Wernar van Lennep, met joffrou Cornelia van Eck, dochter van
Dirck van Eck, deken s. Peters.
Den weledele joncker Henrick van Valckenaer, heer van Duyckenburch, Portengen etc.,
schout tot Utrecht, met joffrou Florentia van Mathenesse, avunculi sui filia. Quales nuptiae
raro felices, ut multoties observavi.
p. 425 (Eccl. fol. 89r)
Hubert J. van Diemen, secretaris tot Culemborch, met Catrinam van Westrenen, weduwe van
… Ploos, maerschalc.
[21-1-1630]
Ex originali descripsi, 21 januarii 1630:
Gratiam ac pacem a Deo patre ac filio eius,
Jesu Christo, domino ac capite nostro.
Quam calamitosus ac miserabilis, reverendi, clarissimi, amplissimique viri, fratres in Christo
dilecti, Domini omnia observantia colendi, iusto tamen sanctoque Dei iudicio, partim
praevaricationes nostras magnas et innumerabiles paterne castigantis, partim etiam fidei
nostrae constantiam probe explorantis, ministrorum ecclesiarum Palatinarum sit status, dudum
innotuisse vobis existimamus. Expressius tamen nos iam in praesenti libello hoc nostro
supplici, vobis explicare decrevimus.
Tanta autem est nostra nostrorumque quam patimur miseria et calamitas, tantus malorum, cui
implicati vivimus, numerus, ut, unde querimoniae nostrae filum exordiamur, vix
deprehendamus. Quamdiu nempe, Palatinatu iam occupato, locis nostris tolerabamur,
stipendio nostro privati sumus, et nihilominus interea qui urbes inhabitabamus, milites
presidiarios, qui vero in pagis degebamus, alios hac istacque transeuntes de honeste parto,
quod restabat, ad extremum usque quadrantem, sustentare coacti fuimus.
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p. 426 (Eccl. fol. 89v)
Cum nihilominus bona nostra, tam tecta a dolosa arte, quam aperto ac violento Marte ad
calceum usque, misere et hostiliter nobis eriperentur, postea quam vero statione nostra tandem
remoti, iam inter peregrinos vitam nostram transigimus, domos ac mansiones non solum140
valde raras, sed pretio etiam raras conductim inhabitamus, vestibus ad tegendum corpus
necessariis destituimur, caeteris quibus vita humana ad sui conservationem opus habet,
caremus, pecunia, nummoque vilissimo ad fundum prorsus emuncti, curis domesticis tot
tantisque quotidie sollicitati et distracti, tangimur et angimur ut in dies corporis viribus
debilitati marcescamus, animo.
His accedit gravius aliud malum, indicta scilicet e Romanorum imperio tristissima eliminatio,
omnibus orthodoxis valde lamentabilis, ut cum prophetae famulo eiularem, sit necessum, eheu
iam nobis. Quia adiicit Johova maerorem141 dolori nostro, laboramus in gemitu nostro et
quietem non invenimus, etsi autem non dubitamus, quin omnibus hisce malis, et iis quae
premunt, et iis quae impendent, pro singulari
p. 427 (Eccl. fol. 90r)
sensum languentes exhauriamur, et omnium rerum adeoque etiam ipsius vitae taedio pene,
corripiamur
sua ac paterna cura, qua sibi fidentes complectitur, Johova Deus noster sit provisurus, quippe
qui se omnes exurientes142 atque in se sperantes saturaturum, et arcem etiam munitissimam in
refugium, ac salutem iustorum futurum, per psaltem et Salomonem promittit. Intermittere
tamen non possumus, quin panem vestrum esurientes, tectumque vestrum pro azylo
quaerentes, opem auxiliumque vestrum imploremus, et quaerelas nostras in sinum vestrum
paternum exoneremus.
Duo itaque, reverendi, clarissimi, amplissimi viri, a vobis summa animi cum humilitate
studiique diligentia petimus et rogamus. Primum est, ut in praesenti statu nostro misero,
egestati nostrae extremae ac calamitosissimae, beneficentia vestra liberaliter succurratis.
Alterum est, ut in futurum in exilii periculo, si Deo ita visum fuerit, de receptaculis apud vos
parandis, hospitaliter nobis prospiciatis.
Adeste igitur, reverendi, clarissimi, amplissimi, considerate nostram inopiam, de ea
sublevanda considerate, facto tandem ipso, animum vestrum beneficum erga nos, inopes,
egenos et famelicos declarate. Hoc nos omnes et singuli non cupimus sed petimus, non
petimus
p. 428 (Eccl. fol. 90v)
sed rogamus, non rogamus sed oramus, non oramus sed exoramus. Hoc a vobis desiderant
viri, anhelant uxores, hoc ingemiscunt esurientes liberi, balbutiunt teneri infantes. Quorum
omnium nostrum petitiones, preces, desideria, gemitus, vota et suspiria, tum Deum, tum
vosmetipsos exaudituros certo confidimus, laetum adeoque responsum, cum omni patientia ac
humilitate interea, cum pio desiderio expectantes. His ad extremum ecclesiam vestram
florentissimam in verbi puritate unanimi conservandam. Nutritios ac proceres fortitudine
caelesti roborandos, antistites ac ministros sanctissima gratia ac dono instruendos ac
locupletandos. Exules apud vos omnes in primis regiam Friderici nostri maiestatem cum
omnibus suis consolationis intimae spiritus confortandam, adeoque potenti manu
140
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Omnipotentis perlegandam, regi ac Domino nostro Jesu Christo, sub umbra alarum suarum
semper sit assidue, constanter et sincere, humiliter et fideliter commendamus.
Dignitatum vestrarum humiliter observantissimi,
Abraham Otgenius, quondam pastor Wintersheimensis
p. 429 (Eccl. fol. 91r)
Philippus Zarler, nuper pastor Biblissensis
Johannes Eussingius, pastor antehac Freimerchiensis
Nomine reliquorum subscripserunt.
Reverendis, amplissimis, clarissimis viris pastoribus et presbiteris in Ultraiectensi synodo
modo congregatis, dominis honorandis et fratribus in Christo dilectis,
Nomenclator
Pastores, ludimoderatores, utrorumque viduas et pupillos, ex Inferiori Palatinatu exulantes, in
quatuor classes, secundum loca quibus nunc commorantur.
Classis prima
Eorum qui sub illustrissimo principe Bipontino vivunt
Liberorum
Anvillae pastores
numerus
Simon Probstius, inspector Neostadianus
4
Georgius Theodorus Brenis, diaconus, ibidem
4
Erasmus Hagirus, in Himeldingen
5
Johannes Eisengreim, in Weydenthal
3
Wilhelmus Dietz, in Edighofen
3
Johannes Georg Siegel, in Moghenheym
4
Joachimus Andreas Hauchius, in Bornheym
Eucharius Hagenkloe, in Fridelscheym
p. 430 (Eccl. fol. 91v)
Martinus Otter, in Knorringhen
Wendelinus Richardus, in Ingenheim
Georgius Schrenger, in Monzenheym
Petrus Sutorius, in Gleisswiler
Johan Thomas, in Gossarsweyler
Johan Conrad Glasser, in Otterscheym
Johan Wolfgangus Ulricus, in Klingenmunster
Vidua pastoris:
Elisabet Nicolai Rhedarii, in Sleithal
Pupilla pastoris:
Amalia Johannis Ottleri, in Eptelbach
Ludimoderatores:
Johannes Georgius Cornarius, in Ofenbach
Jacobus Costier, in Franckenthal
Alexander Schauwenbrand, in Niderlustadt
Andreas Haii, in Hodramstein
Simon Trencker, in Ottersheim
Vidua Ludimoderatoris:
Margareta Lionh Pfeilii, in Scheirburg
Tabernis Montium
Pastores:

2
2
3
1

1
1
3
3
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Albertus Heyr, in Rorbach
Christanus Steinmetz, in Bleisweiler
Bartholomeus Belt, in Wolmerstein
Johannes Jacobus Kietor, in Wimpslingen
Abraham Friderici, in Gibramstein
Jacobus Gebertshagen, in Insteim
Jeremias Buchner, in Walscheim
Johannes Jacobus Heyer, in Heuchelstein

3
2
4
3
2
1

p. 431 (Eccl. fol. 92r)
Georgius Melchior Heyer, in Klingen
Jan Jacob Wentz, in Schweichenheim
Johan Hanckede, in Esselborn
Viduae pastorum:
Sibylla Catharina Valentina Burchii, in Monnishein
Mararetha Johannis Suraei, in Lamprecht
Pupillus pastoris:
Christianus Christiani Keifertz, in Edichofen
Ludimoderatores:
Michael Kramer, scholae Neostadensis conrector
Laurentius Martius, praeceptor ibidem
Theobaldus Han, ludimoderator ibidem
Johannes Carolus Kleindienst, in Wolmelsheim
Vitus Blasius, in Bleisweiler
Nicolaus Schöpfel, in Altenstat
Georgius Merzger, in Sleissweiler
Johannes Jacobus Klafschinckel, in Hirdt
Johannes Reinhartz Epf, in Selskeiter
Melch Stang, in Impslengen
Johannes Hem, in Steineweyler
Johannes van den Henberg, in Igelheim
Vidua ludimoderatoris:
Catharina Pauli Euslers, in Bleisweyler
Biponti pastores:
Johannes Molnarck, in Wald Bockelsheim
Wilhelmus Limbachius, in Nustrum
Leonhardus Nobesius, in Dry Hambach

3
2
4
2

2
2
1
3
2

2
3

p. 432 (Eccl. fol. 92v)
Ludimoderatores:
Josua Wolff, in Langhorn
Theodoricus David Koskops, in Dryambach
Vidua ludimoderatoris:
Anna Felicitas Johannis Smid, yn Lautern
Meysenheim:
Pastores:
Georgius Achatius, diaconus Crucensis
Georgius Schramius, diaconus Alzeanus

3
1
3
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Johannes Jacobus Koffler, in Kottenheim
Thomas Adamus, diaconus Simerensis
Fridericus Christianus, inspector Morringensis
Johannes Philippus Cobbius, in Alweyler
David Springer, in Obercostentz
Jacobus Martius, in Erffenbach
Carolus Marsilius, in Wolfstein
Johannes Homer, in Ketzweiler
Christianus Lewer, in Ellern
Baltazar Schelius, in Erlebach

1
2
6
1
3
3
4
3

Sed, sum taediosum esset, omnium nomina minutissima litera in charta, parum proba et
translucente scripta, describere numerum tantum dare constitui sequentium:
(9 restant liberi, ludimoderatores, viduae).
Mochelandsperg:
3 pastores, 2 ludimagistri
p. 433 (Eccl. fol. 93r)
Obershemii ad Plavum:
10 pastores, 2 viduae, 3 ludimagistri, liberi 21
Lonsheim:
3 pastores, 6 liberi
Oldenbachii ad Plavum:
pastores 2, 4 liberi, 1 ludimagister, 1 vidua
In Niderhausen:
Unus pastor, unus ludimagister
Alstzhemii, unus pastor
Stadecce et Essenhemii:
viduae 2, pastores 5, ludimagistri 7, vidua ludimagistri 1, liberi eorum 26
Sub comitatibus Rheni
Pastores 4, liberi 2
Classis II
Eorum qui sub illustrissimo [principe] Hanoviae, Hennenberg et Salmens
pastores 20, viduae 3, pupilli 3, ludimagistri 8, vidua ludimagistri 1, pupillus1, liberi 56
In comitatu Isensburg:
pastores 3, viduae 2, pupilli 2, liberi 8, ludimoderatores 5, liberi eorum 6
In Hassia:
16 pastores, pupilli 2, liberi 24, ludimoderator 1, liberi 4
p. 434 (Eccl. fol. 93v)
Gorriae 1 S. Geveer
Pastor cum tribus liberis, ludimagister cum 1 prole, item 2 cum 7 liberis.
Hamstadii
Pastores 4, viduae 3, pupilli 2, ludimagistri 3, liberi eorum 17.
Classis III
Qui Wormatiae et in vicinia
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12 pastores, liberi 20, viduae 7, liberi 6, ludimoderatores 3, liberi eorum 4, viduae 4, liberi 7,
pupilli 4.
Frankenthalii:
Pastores 5, vidua 1, pupillus 1, ludimoderatores 6, liberi 17.
Classis IIII
Speirae:
Pastores 15, viduae 11, pupilli 2, ludimoderatores 6, viduae eorum 3, liberi 50.
Prope Brettam:
Pastores 5, ludimonitor 1, liberi 14.
Meckinii:
Pastores 5, viduae 5, ludimonitor 1, pupillus 1, liberi 15.
p. 435 (Eccl. fol. 94r)
Heilbrunn:
Pastores 4, liberi eorum 11.
Erpach:
Pastores 3, vidua una, ludimoderatores 3, liberi 11.
Horum omnium, siquis calculum inierit, magnus sane est numerus, pastorum circiter 164,
ludimoderatores 72, liberi et pupilli 454, viduae 43, fere omnes numero 733.
***
[21-1-1630]
21 januarii. Binnen Utrecht in den Dom gepredict d. Otto Tuynslijper, die voor desen in de
swaerste tijden tot Frankenthal gestaen heeft, een godtvruchtich, geleert man. Om desen sijne
gaven te hooren, sijn van Amersfort gecommitteert uuyten kerckenraet, om hem te horen.
Spreect redelicken Nederduitsch. De jegenwoirdige predicanten tot Amersfoort, als Anthonius
van Haerinkhoeck ende Isacius Junius, recommanderen de handelinge aen de broederen tot
Utrecht, ut ex epistolis mihi innotuit.
[31-1-1630]
In fine januarii reversus Bushovius.
Hylicxe geboden van Georg … met Maria Jhon, jonge Engelsche dochter, in de
Brigittenstege.
p. 436 (Eccl. fol. 94v)
Februarius
[16-2-1630]
16. Classis gehouden binnen Utrecht.
[21-2-1630]
21. Breyerus na sijn lange crenckte weder in s. Geertekerck gepredict.
Hoc mense Gerardus Johannis Hollaccius maritus, senex 63 annorum, venditor vel marcator
pannorum, presbiter ecclesiae huius. Cum ipsi in senatu sorte obtigisset canonicatus in
Petreiano, dimisso senatorio munere, novo et inusitato more canonicus factus est. De qua re
varia iudicia.
Classis congregatio in fine huius mensis.
Martius
[4-3-1630]
4. Concionatus est in Summo Breyerus, et baptismate ablutus sacro filiolus, nisi fallor, domini
de Vursen Reden, Helmichii indito ei nomine.
[6-3-1630]
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6. In Summo concionatus Bushovius, qui dudum in Selvaducensi civitate verba Dei
annunciavit, illis duri cordis hominibus, annunciabat hoc die caenam Domini pascalem.
[28-3-1630]
1. feria pascali e suggestu proclamatio nuptialis facta Lodewici, domini de Beverweerde, met
joffrou Elisabetha143 van Hornes, dochter van den heer van Kessel, na grave van Horne
genaemt, simplici titulo.
Aprilis
[4-4-1630]
4. Gedoopt in den Dom het kint van doctor Martens, geboren octavo mense, dieselve selden
voortcomen. Is ’tselve kints leven te minder te hoopen, door de grote swackicheit, gecauseert
door de lange siecte van de moeder. Ende werden genaemt Everard, na des
p. 437 (Eccl. fol. 95r)
moeders vader, staende daerover als peters ende meter, doctor Adolphus Vorstius, medicinae
professor Leidensis, ende de heer Antoni van Hilten, secretaris der Staten van Utrecht,
mitsgaders …
Eerste gebot van mr. Jan van Nijpoort, doctor in den rechten, ende secretaris der stadt Utrecht,
met joffrou Quirina van de Perre, uuyt Zeelant.
Soude toecomende donderdach den boeckhouder van de diaconie, in de Doms camere met
opene dooren, sijne rekeninghe doen.
Versochten kerckelicke attestaten …, oude predicant met sijn familie, wonende op de
Brestraet.
Ende Lysbetgen Ribbe, weduwe Ribbii, olim cum viveret V.D. concionatoris desideratissimi,
met Harman Ribbe, haer soon.
[23-4-1630]
23. april. Danckpredicatie te doen ten 2 uren namiddach, over de heerlicke victoire in WestIndiën, van de veroveringhe der stat Olinde de Farnabouck, in decembri lestleden bij den
oversten Weerdenburch, ons verleent door loutere genade des almachtigen Godts, die onsen
staet in een jaer herwart soo treffelick heeft gesegent.
Uuyt Amsterdam, van het Hollantsche synodus, in april 1630.
Aengaende het synodus, was wederom ten tweeden mael met 14 stemmen geresolveert, te
houden. Doch is andermael bij sijn excellentie uuytgestelt, die seer ernstelick versochte, dat
eer men’t finalicken besluyten soude, dat se noch eenmael haere princepalen souden
p. 438 (Eccl. fol. 95v)
gaen spreecken, ende sien ofte die tot geene accommodatie en wilden verstaen. De eedelen,
Delf, Rotterdam, Amsterdam waren tegens den synodum. Dort was neutrael, alle de andere
wilden den synodum hebben. Men sal in’t eynde van dese weecke hooren, hoe het daermede
aflopen sal. Het schijnt, dat die van Amsterdam voor den synodum verveert sijn, ende doen
haer uuyterste beste, om met hulpe van den prins die te beletten. 5 maii, stilo novo.
[16-5-1630]
Pynxteren. Geluyt met 3 uren, ende gepredict ten negen uren, sijnde den 16. mey, ouden stijl.
[17-5-1630]
Des anderen daechs als op sonnendach ordinaris.
Geboden van Cornelis …, weduwenaer van Sisara van Neltorp, met joffrou … Groen,
jongedochter van Rhees.
143
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[13-6-1630]
13. junii. Geboden Jan Cruyf met …., dochter van Henrick van Stralen, Onder den Toorn.
[20-6-1630]
20. Gedoopt het kint van Cornelis Cruyf, procureur voor den hove van Utrecht, ende werden
genaemt Abraham.
Julius
[11-7-1630]
XI. Gecelebreert het avontmael ons Heeren in den Dom, s. Geert ende s. Jacob.
Voorgestelt de oude, blijvende ouderlingen: Peter Cornelis van der Lingen, Aert Feyten,
borgemeester, Reynier Henricksz, ende Van der Hollic, die nu het derde jaer bij lotinge, als
eerst in plaets van Eck vercosen, sal continueren.
Item de nieuwe geloote: Claes Adriaensz van der Meer, Hans Rampaert, Roeloff van Zijl,
Hans van den Bosch.
Afgaende: Rolant Gerobulus, Floris de Goyer, Werp. 439 (Eccl. fol. 96r)
naer Jansz van Kesteren, ende Reynier Liefting.
Diaconen blijvende: Andries van Wijck, … van der Stege, Henrick van Wijckersloot, Willem
Vereem, … Gisebers.
Nieuwe gecosen: Gerrit van Wijck, Mathijs van Linden, Daniël van Boesbeeck, Robbert
Splinter, Aert Jacobsz in de Drie Bardesanen.
Afgaende: Abraham Jansz Dinter, Cornelis van Royen, Jan van Mansvelt, Jan van
Cuylemborch, Gosen van Royen.
Ontrent dese tijt is grote twist tot Rotterdam geweest tusschen de magistraet ende de
predicanten, daerdoor de kercke geheel is ontruert. Men geeft de schult de precise
ongeseggelickheyt van Nienrode, ende is het eyndelicken daertoe gecomen, dat alle de
predicanten van de magistrate sijn ontslagen van haren dienst.
Augustus
[1-8-1630]
Den eersten. Predicten alhier Westerborch.
[8-8-1630]
Den 8. Een gebot Johan van Woert, soon van den camelaer, met Cornelia van Boesbeeck,
dochter van Daniël.
Aengedient, dat men den volgenden dach, te weeten den manendach, soude vieren ende
vasten, Godt danckende voor de onverwachte verlossinge voor een jaer, door het veroveren
van Wesel, ons vergunt.
p. 440 (Eccl. fol. 96v)
De arminianen ende papisten vergaderen nu openbaerlicken, ende wert grote licentie
gebruyct. Onsen opperborgermeester (qui inter Epicuri de grege) eerder als onder de
christeliken gerekent mach worden, alleenlicken op goet chier te maecken lettende.
Segerman, predicant, seer fantastycq, sibi manus intulit. Vivit tamen et de eius convalescentia
spes est. Sed post obiit.
[19-8-1630]
19. augusti. Concionatus est in Summo Festus Hommius, de veste christianorum, ut Jesum
ipsum indueremur.
[31-8-1630]
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In fine huius. De geboden van joncker Johan van Hessel, heer van Roussenborch ende Hessel,
sargeant major etc., met joffrou Maria van Eck.
Noch eodem. Joncker Frederick van Baexen, heer …, met joffrou … van Voerst.
[5-9-1630]
V. septembris. Gedoopt in den Dom, het kint van den secretaris Hilten, genaempt Maria.
[12-9-1630]
12. Concionatus in Summo quidam senex ecclesiastes Middelburgensis.
Schoonhoviae synodus celebratus Hollandiae Australis, de qua multum deblatterant libertini,
qui gravamina in eadem allata, ut discuterentur nacti, eadem in publicum cum suis glossis
ediderunt.
[2-10-1630]
2. octobris, sabbath. In de proefpredicatie een vroumensch, tot hare jaeren gecomen, gedoopt
a Bishovio.
p. 441 (Eccl. fol. 97r)
[3-10-1630]
3. Gecelebreert het avondmael Christi, concionante in Summo Bushovio, insgelijcx in Nicolai
et Jacobi templis. Sal over 8 dagen in templo Civili gehouden werden.
Hoc anno, nisi sit praecedente, Henricus Leo, concionator olim in Gelria, alubi hactenus
remonstrantium partes secutus, ad orthodoxos rediit.
Hoc quoque anno, Luduwicus Nassovius, pater Mauritii naturalis filii, dominus de
Beverweert, sibi despondit domicellam Elisabetham de Hornes, filiam Guilielmi de Hornes,
Kesselii domini, et nuper titulo comitis Hornani, ab Ordinibus honorati.
[10-10-1630]
10. octobris. Geboden magistri Johannis Hurnii, Thomae filii, met … van Helsdingen, Adriani
filia.
[1-11-1630]
In novembris principio. Gedoopt het kint van Warnaer van Lennep, in den Dom.
Geboden van Willam Kitsch, jongman van Antwerpen, met Aeltgen van Culemborch,
jongedochter van Utrecht.
Joncker Jacob Godijn met joffrou … van Panhusen. Hisce iam titulis incipiunt apud nos
luxuriare mercatorum liberi!
[24-11-1630]
Den 24. novembris. Een generalen biddach, om Godt te dancken van sijne weldaden, ende de
de aenstaende plagen van pestilentie, oorloge ende duren tijt, die seer hooch dringt, te
verbidden.
1631
[20-2-1631]
Februarii 20.,vastelavont. Het leste gebot van Jan Bor, met Antonia uten Wael, Jan
Anthonisdr.
p. 442 (Eccl. fol. 97v)
[1-3-1631]
In principio huius. De geboden van Floris van Harlar, iurisconsultus Alcmarensis, met
Barbara van Leuwen, weduwe van Adriaen Schipmans.
[1-1-1631]
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Huius anni principio. De geboden van … Polman, advocatus Traiectensis, met Magdalena
Croesen, weduwe van … van Wijck, waerop gepretendeert hadde … Modde, die pendente
super ea lite, domum Croesen invaserat et vim fecerat. Quare et ipse in lite succubuit, et
praeterea signiferatu privatus exulare coactus est.
Cum inter vicinos ob vineam, quam a suo muro amoveri curaverat, Dongannus et verba ac
convitia, et nescio quid, animi exulcerati inter eum et Helmichium Wellium, senatorem curiae
provincialis, vicinum, exorta erant. Ea res a senatu ecclesiastico est pace sopita.
Fama est (erat) predicatores vagabundos, et qui magistratus iussa agnoscere recusabant, cum
tamen a concionandi munere essent dimissi, liberatos iri, ac Lovesteinio, quo hactenus ob
contumacem contumeliam detinentur, dimittendos esse, quibus facultas fieret Culemburgum,
Vianam, IJsselsteinium commorandi, ea spe ut facta collatione cum orthodoxis cum ecclesia
reconciliarentur. Sed nondum id factum audivi.
p. 443 (Eccl. fol. 98r)
[4-4-1631]
In septimana, quae praecedit festum paschatis, olim sancta dicebatur, cum dissentio inter
Dunganum ac Helmichium, vicinos, ob aliquam aedificii partem exorta esset, et hic multa
convitia tali vero indigna maxime qui aliis ius dicebat, eiiecisset. Ne ulcerata144 illa
conscientia ad mensam dominicam accederent, reconciliatio instituta opera senatus
ecclesiastici, quae feliciter processit.
Nienrodius templo suo eiectus, et nescio an et urbe Roterodamo, ob praefractum et
ambitiosum eius ingenium, apologiam pro se publicavit, et variorum de se iudicia excitavit,
his illum defendentibus, illis vituperantibus. De hoc non admodum favorabiliter iudicabat
Eckius noster. Dicebatque, hominem eloquentia quidem pollentem, sed ingenio inquieto,
fastuoso, qui neminem aequalem patiebatur, cautum quoque, et varium qui omni conatu
ecclesiam turbabat, cuius incrementum nisi doctorum dissidia facerent, magnum sperabatur.
[8-5-1631]
8 maii. Geboden van joncker Jacob van Baexen, heer van Coninxvrij, gecommitteert totte
Rekencamer in Den Haghe, met joffrou Maria van de Vecht Balthasars dochter.
Eodem tempore Teckmannus incoepit exponere in Summo, secundum librum Lucae de Actis
apostolorum.
p. 444 (Eccl. fol. 98v)
Supplicationes ab Ordinibus confoederatis decretae ad diem XXV. huius mensis maii, cum
exercitus noster cum principe in Flandria esset.
Julius
[1-7-1631]
Celebrabitur caena dominica X. julii in Summo, Jacobaeo et Gertrudis, post octo dies in
Civili.
[3-7-1631]
3. Afgecondicht de geboden van Ariaen Henricxsoon Segerman met Henrickgen …
Item van … van Millingen met Petronella, dochter van Jan van Overmeer.
[1-6-1631]
In de voorgaende maent hebben haer geboden gehadt Andries van Wijck, weduwnaer van …
van Medenblick, met … Hoing … van Amsterdam.
[10-7-1631]
144
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X julii. Geproponeert de geëligeerde ouderlingen: Cornelis Quint den Ouden, Jan Stevenssoon
Doorn, Gerbrant de Beer, Anthonis de (Goyer, Hans van den Bosch).145
Diaconen: Johan van Nellestein, … van der Dussen, Vrederick …, Gijsbert van Wijckersloot.
De gevangene moetwillige predicanten, die nu eenige jaeren op Loevenstein gedetineert
waren, dewijle de Gelderse niet en wilden toestaen derselver ontslaginge, sijn nu met
conniventie ende oochlukinge als men meent, uuytgebroken, ende hebben hun in de ruimpte
begeven. De quibus, quid expectandum sit, praecedentia docuerunt.
Sijn dese:
Carolus Niellius, Walsch predicant, eertijts
p. 445 (Eccl. fol. 99r)
tot Utrecht, Theodorus Boomius, predicant eertijts tot …, … Cupius, eertijts gestaen
hebbende tot …, … Lindenius, predicant …, … Wesekius, predicant tot …, … Geesteranus.
[9-8-1631]
Augusti 9. Tot gedachtenisse ende dancksegginge, dat op dien dach Wesel voor 2 jaeren is
aen dese sijde gebracht, door Goods groote genade, tot groot vordel, jae merckelike
conservatie van ons vaderlant, een publique biddach gehouden door bevel van heeren Staten
van deese provincie.
De wellecompst der arminiaense predicanten, post carceris effractionem, ad Neoportios,
publice edita et vendita, magna Ordinum Supremorum ignominia.
September
[00-9-1631]
Dese maent. Gegaen de geboden van den weleedelen … Mepsche, met de oeck weledele
joffrou Josina Isabella van Eck. Dese was Bartolomei filia, ex filia Mariae de Borckhorst.
Kerckelike attestatie versochten Antonius Aemilius et uxor, hinc discessuri.
In principio huius mensis. Celebrata synodus Traiectensium.
[11-9-1631]
XI. Door ordre van onse heeren Staten, alsoo propter synodum den gestemden dach Ordines
Generales niet en conde gevolcht worden, is desen dach tot een dancksegginge
p. 446 (Eccl. fol. 99v)
van de victorie, die de goede Godt ons soe merckelick voor weynige dagen verleent heeft
tegens des viants vlote, van Antwerpen, met apparat van weltijts afgevaren, die tesamen in de
handen van de onsen is gevallen. Met verlies van ontrent 6000 mannen, waervan ontrent 4000
gevangen, de reste ofte dootgeslagen ofte verdroncken sijn ontrent Willemstat.
[18-9-1631]
Den 18. september. Gedoopt het eerste kint van den heer van Duickenborch, schout, in den
Dom, ende wert genaemt Margarete. Daer stont over de oom, den heer van Lisse, Mathenes,
soon van den ruwart van Putten.
Vercondicht, het Heeren avontmael over 3 weecken te celebreren.
Intelligo, iam ex synodi postremi sententia, met L. Nienrodio et Leuwio, Alutarium quoque et
Rijswijckum, a munere concionandi apud Roterodamum dimissos, ita ut 4 de novo eligantur:
Westenburg …
[22-9-1631]
22. Gedoopt het kint van de heer Asch van Wijck, ende genaempt Adriana, nisi fallor.
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1632
[1-1-1632]
1. Kerckelike geboden van mr. Gerrit van Nijpoort, raet in den hove van Utrecht, weduwenaer
van joffrou Sara Vogelaers, huwende met Maria Dominicusdr. van Hoeven.
p. 447 (Eccl. fol. 100r)
[8-1-1632]
8 januarii, die dominica. Cum Johannes Stefanus Dornius, presbiter reformatus pro tempore,
mane surgeret e lecto ut se vestiret, subito animo linquere visus, nec ultra locutus est.
In XI. diem publice supplicationes indictae sunt, ut favorem Numinis imploremus contra
hostium vires ac insidias, ne nos, quod omni conatu tentant ac laborant, incautos opprimant.
Sane nihil prius flagitandum esset quam, ut rectores nostri concordes sint, et publici commodi
amantes.
Paullo post overleden, hebbende een tijt lang seer gequelt geweest met het graveel, Daniel
Hauwart, voor desen diaken onser kercken.
[15-1-1632]
15. Geboden vercondicht van Vrederick van Velthusen, jongman, wonende op de Gansemarct
met … van Schonevelt, jongedochter, wonende bij St. Jacobsbrugge.
[15-2-1632]
De vastelavont getrout … Balfort, vendrich, met joffrou Barbara, weduwe capiteyn Cools.
Daerna …, diaken in ons kerck, weduwenaer van Metgen Mathijsdr., met Barbara Joost
Elsevir, eens getroude dochter.
[1-4-1632]
Ontrent Paeschen, Floris uten Enge, weduwnaer van Susanna Lauriers, met Geertruyt van
Overmeer, weduwe …
p. 448 (Eccl. fol. 100v)
Invitatio ad sacram synaxim, facta a Vlamingio et Rampartio, cum obiisset ut supra dominus
Durnius.
In catalogo Francofurtensi, luterani iterum principem locum inter theologos obtinuerunt, cum
ab aliquot annos postponerentur.
[12-4-1632]
In aprili 12. Mr. Peters van Schagen sijn tweede kint gedoopt in den Dom, ende genaempt
Peter.
[8-4-1632]
Sonnendachs tevoren, den 8., gedoopt den heer van Hardenbroecks kint, in den Domme.
Den 15. mey, stili veteri, door bevel van de hoghe overicheden ingestelt eenen gemeenen
biddach, dat Godt almachtich wilde verlenen sijnen segen, tegens onse ende sijnes heyligen
kercke vianden.
[1-5-1632]
In maio getrout joncker Bernt van Rhede met joffrou Constantia, dochter van de heer Jacobus
Magnus, heer van Melissant ende Aertsbergen, pro parte, daer de Cuper van Leyen swager af
is.
[1-7-1632]
1. julii. Het nachtmael ons Heeren gedeelt in den Dom, st. Jacob ende s. Claes, waer, also ick
meenden mij te vervoegen, ben door de alteratie van de bejegenisse van Hilbrant Schellinger
ende den sijnen, mij overcomen, opgehouden. Ende de eerste reyse tsedert mij Godt de gratie
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heeft gedaen van met sijn gemeente te communiceren,146 om troublerie in mijn gemoet,
geabsenteert, et sentio quotidie in moribus et vita reformatorum, defectum augeri et plerosque
ad libertinismum

p. 449 (Eccl. fol. 101r)
accedere, evanescente in plurimis Dei timore, qui fundamentum est sapientiae ac pietatis.
Cum me inter nominatos ac saltem praepositos, presbyter esse vererer, me modeste Ticmanno
recommandavi, ut excusaret senium meum ac insuper debilitatem, quod ille fecit, ut promisit.
Inter novos propositos audio: Cornelium Theodoricum Amelovenium, Johannem
Rineveltium, Antonium Mansveltium, et, ut puto, (W. van Steenbergen),147 Jacobum
Bemmelium.
[16-7-1632]
16. Concionatus est in Summo filius Ribbii, et visus est patris mores et pietatem exprimere.
Ante 10 dies Westenburgius verba ad populum fecerat, summo plurimorum favore, sed malo
ego demissi animi modestiam, quam eruditionis applausum.
Augustus
[1-8-1632]
1. huius supplicationes ab Ordinibus Confoederatis indictae pro successu obsidionis Traiecti
ad Mosam, ubi noster exercitus et princeps non tantum ab Hispanis, sed et imperatoriis ac
confoederatis papisticis undique premitur. Ut divina benignitate tuti res nobis feliciter
succedat, quod summis precibus et affectu Deum rogo. A quo omnis felicitas exspectanda, et
sine cuius ope, res nostrae periculoso sunt in statu.
p. 450 (Eccl. fol. 101v)
[3-8-1632]
3. Geboden van … met Isabella van Nijpoort, jongedochter van Utrecht, wonende bij de
Backerbrug.
[6-8-1632]
6. Sinodus Traiectensis, gesloten het cathegiseren op de derpen, het affschaffen van de
caetspellen onder de predicatiën ende op sonnendaghen.
[10-8-1632]
Danckpredicatie over het overgaen van het hertochdom Limborch.
[23-9-1632]
Den 23. septembris. Is Aerntken, neef Hendrick van Wijckersloots kint, tot s. Claes gedoopt
van Breyero. Ick daerover staende met de grootmoeder, de weduwe Timan Ploos.
[28-9-1632]
28 septembris. Gevisiteert bij Vlamengo ende Rijnevelt, annunciërende het avontmael ons
Heeren tegens den 7. octobris. Wanneer hetselve sal werden uuytgedeelt in den Dom, st.
Jacob ende in de Nicolaeskercke, ende acht dagen daeraen in de Buerkercke.
[30-9-1632]
In fine septembris. De geboden van Jan van Schonevelt ende Maria van Nienrode.
[11-11-1632]
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XI. novembris. De geboden van Jan Lubbertsz van Benthem, jongman van Neerden, ende
Margrietgen Solms, jongedochter van Utrecht, wonende in de Lange Lauwerstraet. Hebbende
voor acht dagen een geboth gehadt tot Neerden.
p. 451 (Eccl. fol. 102r)
1633
februarius
[1-2-1633]
Joncker Johan van Eck, heer van Out-Broeckhusen, met joffrou Maria Quaet van Wijckraide.
Gijsbert van Wijckersloot, weduwnaer van …, met Caterine Tentenier, jongedochter,
wonende beyde in de Groenestege.
[3-3-1633]
Den 3. meert, sonnendach. In den Dom gedoopt Jan Jacobsz, meester van de weverie in’t
Tuchthuys, drie kinderen, ende genoempt Jacob, Zacharias ende Sara. Daerover staende
Harman Warnersz van Velthusen, wegen de superintendenten van den Tuchthuse. Ende
gegeven voor een pillegave 75 gulden. Sijn corts alle drie gestorven.
[1-5-1633]
Den eersten mey. Een generalen biddach uuytgeschreven in de Geconfedereerde Nederlanden,
alsoe sijn excellentie nu te velde is tusschen Rijn ende de Mase.
[2-5-1633]
Den 2. maii. Gedoopt in den Dom het eerste kint van joncker Bernt van Rhede, getrout met de
dochter van Jacob Magnus, ende wert genaemt Gerrit, na de grootvader.
[5-5-1633]
5. maii. Het eerste geboth in den Dom van Anthonis van Mansvelt, weduwnaer van …, met
p. 452 (Eccl. fol. 102v)
Elysabeth van Heyenberch, weduwe van … van Dinsberch, tot Doesborch.
[20-5-1633]
20. maii. Haerlemensis ecclesia Vlamingum nostrum ad se vocare contendit, cum ipsorum
multo sit nostra numerosior de 7000 ac ultra constet, cum nostra vix 3000 contineat.
Magistratus et congregatio ecclesiastica eum dimittere noluit, nostram nempe ecclesiam esse
metropolitanam, et perinde maiorem censebant, etiamsi numero ab Harlemensi vinceretur.
Atque ita interpraetandum illud, ad maiores ecclesias a minoribus evocari posse ecclesiastes,
dicebant.
Inter Boshovium et Dunganum contentio orta, de administratione domus Willibrodi, mortuo
iam Sosselio.
Bernhardo Bosshovio provincia rectoratus Willibrodianorum concessa, cuius incipiet
administratio, circa Victoris ferias.
Junius
[2-6-1633]
2. junii. Magistri Petri Scageni, chyrurgi, iam senis, 3. infans, puella, in Summo baptismate
abluta est.
[3-6-1633]
3. Collecta pro nosocomio s. Jobi in suburbanis Divae Catarinae.
Inter candidatos rectoratus collegii Willibrordiani fuit Assuerus, olim concionator arminianus,
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p. 453 (Eccl. fol. 103r)
cui data vota V, cum Bushovius haberet VII, Donganus unicum tantum.
[27-6-1633]
27. Gedoopt het kint Tecmanni in den Dom, daerover staende de huysfrou van Jan van
Rijnevelt, ende … genaemt.
[30-6-1633]
Tickmannus na Leiden gereist in fine junii, ut ibi ageret de translatione sanctae scripturae et
communicaret, quod in ea prestitisset ex synodi votis. (Ipsis datur annuo pensio 800 flor.) 148
Julius
[7-7-1633]
VII. huius. Synaxis administrabitur in Summo, Gertrudiano et Jacobaeo templis.
Eodem. De creatione novorum presbiterorum et diaconorum admonitio facta de more, ut Deus
precetur, quo digni ad haec munera subeunda eligantur.
September
[29-9-1633]
29., ipso Michaelis. Celebrata synaxis in Summo, Jacobaeo et s. Nicolai.
Incipient sequenti septimana conciones vespertinae, et hora 8. in divi Nicolai matutinae
deinceps fient per hyemem.
October
[4-10-1633]
4. Collecta publica fiet pro collegio pauperum, die nempe veneris.
Geboden van joncker Alexander van Tuyl van Seroskerck,
p. 454 (Eccl. fol. 103v)
heer van Wulven, weduwnaer, met joffrou Cornelia Elisabeth van Rhede, oudste dochter van
Amerongen, daervan de bruloft gehouden den 15. october deses jaers.
Mr. Hendrick de Roy, medicinae doctor, wonende tot Neerden, waer hij rector scholae was,
trout met … de Swarten dochter, nicht van den deken Ecks huysfrou.
Mr. … Lommius, iuris consultus, met de dochter van Liesvelt …, iam gravida.
Annus 1634
[9-2-1634]
9. februarii. De geboden van den soon van Peter Frans uuyten Bogert, met Judith Asch van
Wijck, die den 13. in den Dom heeft getrout.
[23-2-1634]
Eodem mense. Ambrosius Boschart, pictor, Ambrosii, excellentis artificis filius, cum …
[2-3-1634]
2. meert. Lodewijck Landaes, jonggesel, van Amstelredam, met joffrou Maria van der Hegge.
Item Jacob Modde met … van Maurick in de Betuwe.
[8-3-1634]
8. … met joffrou … van Hoorn, jongedochter, op st. Janskerckhoff.
[16-3-1634]
16. Reyer Willemsz van Putten, met …, jongedochter, van Amsterdam.
[19-3-1634]
Ad c. 19. Johannis h. stabant a. 149
148
149
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[2-4-1634]
2. aprilis. Concionatus in Summo Breyerus, se legisse in libro papistico, Lugduni impresso, ac
item alio Norimbergae ante
p. 455 (Eccl. fol. 104r)
annum 1500. In quo lebatur, non minus Divam Virginem in anima passam, quam Christus in
corpore, ac perinde illam mysterium redemptionis adimplevisse suo dolore cum filio suo,
quare et merito vocari matrem misericordiae. In postremo quoque libro ad obiectionem illam,
‘solus praelum calcavi, nec fuit vir mecum,’ responderi, quod nullus quidem vir fuerit cum
Christo praelum passionis calcante, sed mulier una, nempe mater eius, Diva Virgo.
Blasphemia sane ingens, quae Christi redemptoris merita, creaturae audeat communicare.
Dicebat de proprietate bonorum, ab apostolis illa non abiecta, sed ipsis mansisse reliqua. Sic
post Christi mortem ipsi se receperant ad sua, et Petrus cum suis ad piscationem se exinxerat.
Sic et Johannem Mariam recepit in suam domum. (Ad verbum accepit in suam).150
[30-4-1634]
In fine aprilis. De geboden van mr. Adriaen Vinck, dr. in den rechten, met Aleytha van
Nienrode, jongedochter.
Cornelis de Ridder, substituut van den eersten secretaris, met Joanna van Woert. Quod haud
volente patre, tamen non prohibente factum.
[4-5-1634]
Maii quarto. Post periculosum morbum valetudine utcumque recuperata, publice nomine
Bushovii, concionatoris nostri, gratiae Deo actae.
De Allartii dissidio cum plurimis suae ecclesiae annotavi,
p. 456 (Eccl. fol. 104v)
nec vita eius suspicione libera est incontinentiae, quamvis a Busshovio valide defendatur.
…, ecclesiastis Brueckelensis, vocatus a Tielensi ecclesia, eo iam respicit.
Busshovius aliquoties post sanitatem receptam, concionatus est.
[15-5-1634]
15. Vlamingium audivi, in Summo concionantem, ubi ex 90. psalmo suum thema explicasset,
plura de antiquitate, institutione et commodo scholarum attigit, ac institutum magistratus
illustrem iam molientis scholam pluribus commendavit.
Inde et celebrationem sacrae caenae annuntiavit in 6. julii futuram.
Geboden van … Verbeeck ende Margriete Versteech, jongedochter.
[8-7-1634]
8. julii. Communicavimus in Summo, Bushovio et Breiero ministrantibus. Sacram caenam
adiutoribus e presbiteris Florentio Goyero et Johanne Rineveltio. Tum etiam de nobis
eligendis presbiteris et diaconis renunciatum e cathedra, ut preces ecclesia ad tam sanctam
rem perficiendam iungeret.
[11-7-1634]
XI. julii. Cum ad nostras aedes venissent Suavius, Almeloveen et alius diaconus, atque ego
abessem, miserunt accensum circa meridiem, ut venirem ad cameram, ubi senatus
ecclesiasticus convenerat. Proponebantque me a maiore collegii
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p. 457 (Eccl. fol. 105r)
numero ad presbiteratum sequentium duorum annorum electum, petebantes perinde, ut id
muneris susciperem. Ego contra mirari dicebam, quod post tantum temporis intervallum, me
iam septuagenarium, multisque aetatis incommodis gravem, nominassent. A quo parum in
ministerio, maxime hyeme, iuvari possent, me nempe viribus deficere visu, audituque
hebescere, et frigoris ultra impatientem esse. Cumque quidam excusationem qua et alii uti
possent, admittendam negarent, ego temporis atque aetatis privilegium allegabam. Iuri nempe
dicebam atque rationi adversari, post 70. annum quenquam ad personale munus obeundum
adigi. Cumque super ea re ultra deliberassent, excusationi meae acquieverunt, cum ipsis
gratias egissem a me petierunt, ut rem premerem, ne alius in locum meum collocandus
difficilem se praeberet, atque ita discessimus.
[12-7-1634]
12. huius. Voorgestelt ouderlingen te blijven: Wernaer Jansz van Kesteren.
Nieuwe vercoren: Peter Cornelisz van der Lingen,
p. 458 (Eccl. fol. 105v)
out-borgemeester, Aert Foeyt, out-borgemeester, Harman Warnartsz van Velthusen,
Hans van den Bosch, Nicolaes Gijselaer, Jan Jansz van Esclebeke.
Blijvende diaconen: Henrick van Mansvelt, boeckhouder.
Nieuwe vercoren: mr. Cornelis Boot, medicinae doctor, mr. Dirck de Leuw, iuris-consultus
ende vroetschap, mr. Cornelis van Deuverden, iuris-consultus, mr. Caerl Martens, iurisconsultus.
Ende alsoe Kins ende Van Straten, coopluden, uuyt Brabant gesproten, haer excuseerden,
eerst voor den kerckenraet, ende als die de excusen niet en wilden aennemen, hebben sich
voor de vroetschap begeven, ende daervan ontslaginge geïmpetreert.
Ende werden in plaetse gebracht: … Gruyter, ende … Ravenstein.
Biddach den 23. julii aengestelt, dat Godt der princen aenslagen wilde bijsijn, ende voorts tot
danckgedachtenisse van de veroveringe van Wesel.
Circa haec tempora, ante biduum scilicet, is gestorven Agacius … Leydensis, Walsche
predicant tot Utrecht.
p. 459 (Eccl. fol. 106r)
[31-7-1634]
In fine julii. Heeft Dirck Cornelisz van Almeloveen, jonggesel, wonende op de Plaets tot
Utrecht, een geboth gehadt met Maria Backer, dochter van doctor Steven Backerio,
jongedochter tot Amsterdam.
[3-8-1634]
Den 1. sonnendach in augusto, den derden des maents. Heeft gehadt sijn eerste geboth mr.
Caerl Martens, advocaet voor den hove van Utrecht, ende ontfanger van de gebeneficieerde
goederen ten platten lande des Stichts, weduwnaer van joffrou Petronelle Vorstius, met
joffrou Jacoba Lamse, jongedochter tot Vlissingen.
[1-9-1634]
In septembri. De geboden van mr. Henrick Bor, utriusque iuris licentiatus, et advocatus, met
joffrou Cornelia Zael, weduwe van doctor Peter Brinckhoff, wonende beyde tot Utrecht.
[28-9-1634]
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28. septembris. Gecelebreert het avontmael ons Heeren in den Dom, daer wel eens soo veel
vrouwen als mans, predikende Tecmanno, iam reduce, met denwelcken ministeerden
Donganus.
Vercondicht de vroechpredicatie st. Nicolaes ten acht uren.
Is noch gedeelt in s. Nicolaeskercke boven, ende st. Jacob beneden, sal over acht dagen in de
Buirkercke.
Den vrijdach toecomende, den 3. octobris, sal geschieden een collecte generael voor den
armen.
p. 460 (Eccl. fol. 106v)
[19-10-1634]
Den 19. octobris. In den Dom gedoopt het kint van doctor De Roy,151 ex Swartia,
administrante sacramento doctore Voetio, theologiae professore.
[26-10-1634]
26. octobris. Mijn huysfrou te kercke gegaen, nadat sij in vier weecken, siecklic sijnde, niet
uten huyse hadde geweest, als lest tot het nachtmael ons Heeren, in fine septembris.
November
[2-11-1634]
2. huius. In Jacobaeano sacro fonte ablutus infans joncker Benthemii, cognati, eique inditum
nomen Bernhardi, avi materni.
[9-11-1634]
9. Gedoopt in den Dom het kint van den heer van Dukenburch, schout t’Utrecht.
Den boeckhouder van de kerck deylt de Walsche kerck voor den armen alle weecke 7 gulden.
[30-9-1634]
In fine septembris. Gedoopt het kint van Henrick van Mansvelt ende Margarite, genaemt per
errorem, daer de craemvrou meenden dat het Anneken soude heten. Dubito an in principi
octobris.
[30-11-1634]
In fine novembris. De geboden van Nicolaes van Merkerck, op’t Oudekerckhof, met …
December
[21-12-1634]
21. Geboden van Harman Ribbius, jongman, wonende in st. Jansstraet, met Aleyth Versteech,
jongedochter bij de Mertensbrugge.
[28-12-1634]
28. Gerrit van Straten …
p. 461 (Eccl. fol. 107r)
1635
[4-1-1635]
4. januarii. Gedoopt het kint van den raetsheer Nijpoort, seer costelijcken bewonden, ende
genaemt Anthonis, na de moeders vader, Theunis Dominicus Tripier.
[20-2-1635]
20. februarii. Supplicatio indicta pro gratiarum actione, ob liberatam patriam ab aquarum
Leccae impetu, et vi glaciei miraculose consumpta. Tum etiam ob Indicam victoriam,
occupata a nostris Pariba, et foedere cum vicinis ibidem inito.
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Infans … Lobbrechts in Gertrudiano aqua salutari lustratus est, involutus bisso damasseno
rubei coloris delicatissimo in lino vario opere picto et ornato, quo olim principes viri usi. Ipse
tamen ex infimo genere plebis, patre sediliorum artifice. Unde ordinum omnium confusio
quotidie magis magisque invalescit.
[1-3-1635]
In principio martii. Geboden van doctor Johannes Hurnius, advocatus, wonende binnen
Utrecht, (imo Thomae Hurnii filius),152 met joffrou Margarete van Bercheyck, jongedochter
van Reenen.
[15-3-1635]
15. In den Dom gedoopt Cornelis Cruyf, procureurs, kint, met den naem Magdalena.
[31-3-1635]
In fine martii et principio aprilis. De geboden van Elyas Struys met joffrou Agnes Bosch
Godefritzdr., beyde tot Utrecht wonachtich, ende sijn den 12. april in Westbroec getrout.
p. 462 (Eccl. fol. 107v)
[30-4-1635]
In fine aprilis. Rutger Harmansz van Bockhoven, weduwnaer van …, geboden van trouwen
gehadt met de derde … Tuenisdr. van Wijckersloot.
[29-4-1635]
Den 29. In st. Jacob getrout een augustiner monick, die men seyde dat een begijne soude
hebben met kinde gemaect. De kerckenraet maecten swaricheit daerover, ende wilden na
gewoonte attestatiën sien, dat se vrije luden waren. Doch die niet connende becommen,
hebben van de magistraet het trouwen versocht.
Breyerus gecocht een sepulture in s. Jacobs choor voor 25 gulden, met steenen beleyt.
Mey
[1-5-1635]
De geboden van doctor Johannis Bor, medico, weduwnaer van joffrou (Alijt)153 Mechtelt van
Someren, met (Jannichgen Cornelis van Voorts dochter)154 Catarine …, weduwe van …
Grommersbach. Vitae non admodum probatae, aut saltem convenientis professioni
ecclesiasticae, Hagesteinius, et eius filius, Westbroeckius, Montfortius et Bargaeus.
In 13. diem maii indictae supplicationes per Belgium liberum, ut Deus ibidem conservare
suam ecclesiam velit et populi libertatem contra tyrannidem Hispanicam conservare.
Adriaen Ploos (oom van den heer van Tienhoven),155 wonende in de Meyerie van den Bosche,
met joffrou Zeyna van Hornhoven.
Sal den 15. gedaen werden collecte generale voor de
p. 463 (Eccl. fol. 108r)
Ambachtcamer, seer beswaert, overmits de menichte der armer kinderen, waertegens sal
cesseren die collecte van st. Jobs.
De supplicatie ofte biddach uuytgestelt tot woensdach na Pynxteren, wesende den 20. maii.
Gallica ecclesia de Divo, apud Leydenses concionatore, cogitare creditur.
Voetius videtur aegre ferre quorundam ecclesiasticorum nostrorum animum erga ipsum,
minus fraternum ac amicum. Et nescio quid aemulationis occulte intercedere.
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[31-5-1635]
Ultimo huis. Ex cathedra Tecmannus populo indicavit, Ordinum decreto vesperi martis et
veneris diebus (in Summo) 156 concionaturos ad aliquot septimanas, pro felici exercitus nostri
successu, ut tandem pacem post crudelia tot bella impetremus. Cessantibus interim matutinis
in Gertrudiano et divae Barbarae.
Junius
[4-6-1635]
4. Concionabatur Knifius in Summo, satis eloquenter et magno verborum flumine, sed
insolens eius adolescentia fructum verborum minuit.
Also … François, uuyt Vrancrijck beroepen, weygerich was te comen tot Utrecht,
p. 464 (Eccl. fol. 108v)
is bij de kercke ende magistraet van Utrecht tot dienst van de Walse kercke versocht Lodevic
de Dieu, predicant tot Leyden. Maer sijn afgeslagen, soe sijne kercke hem niet en wilde
ontslaen.
[14-6-1635]
14. Geproclameert het avontmael Christi te celebreren post tres septimanas ad V. mensis
sequentis julii.
[25-6-1635]
25. junii. Gedoopt het kint (filiola nempe primogenita ex 2. coniuge domino Carolo Martinio)
in den Dom, ende genaempt Maria.
[5-7-1635]
Den 5. (julii 1635). Het nachtmael ons Heeren gehouden in den Dom, st. Jacob ende s. Geert.
Eodem. Gedoopt st. Geert na den middach, het kint van neef Henrick van Wijckerslooth, ende
genaempt Gerlach. Geheven bij de grootmoeder Cateline. Haer vader vernoemt.
Versocht gebeden van de gemeente, omme mogen verkiesen godtvruchtige ende bequame
mannen totten dienst der kercken.
[13-7-1635]
13. Voorgestelt tot ouderlingen:
Dirck Jacobsz van Velthuysen, out-borgermeester,
Rudolf van Zijl, ende
Claes Adriaensz van der Meer.
Tot diaconen: den boeckhouder Jan van Mansvelt.
Den 17. verkondicht een collect te geschieden voor de Amosenierscamer, overmits de groten
noot der armen, ende sonderling der soldaten weduwen, wijven ende kinderen.
p. 465 (Eccl. fol. 109r)
[13-7-1635]
13. Geboden van Gherrit van Deuverden, weduwnaer van Annetgen Bergen, van Leyden, met
joffrou Catherina van Weede, suster van den borgemeester Weede, jonge dochter, redelicken
out.
[26-7-1635]
Den 26. De confirmatie ofte bevestenisse der geproponeerde ouderlingen ende diaconen.
Is Dongen noch cranck, doch aen de beter handt.
Augustus
[2-8-1635]
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2. augusti. Publicatae e suggestu supplicationes in diem pridie iduum augusti, pro defentione
patriae, quam turpissime hostibus proditam, et vidimus et dolemus. V. vero iduum
celebrabuntur gratiae pro recepta olim Vesalia. (Supplicationes habitae non fuere, sed gratiae
actae). 157
[15-8-1635]
Proclamatiën gedaen in’t midden deser maent, van joncker Godefroit van Rede, heer van der
Horst, weduwnaer van joffrou Emerens van Wijngerden, met joffrou Catarina van Utenhoven,
jongejoffrou, tamelick oudt, wonende in Jutfaes, uuyt Vlaenderen boortich.
[4-10-1635]
4. octobris. Gecelebreert het avontmael Christi in Summo, Jacobi et … templis.
Geproclameert de geboden van de heer Johan van Weede, gedeputeerde in’t collegie van de
Staten-Generael in Den Hage, weduwenaer van joffrou … Cuper, met joffrou Jacomine,
dochter (van Jacob Magnus, heer van Melisant)158 … (Zoggaerts)159
[29-10-1635]
Den 29. octobris. Getrout in den Dom, Abraham van Mekeren met Maria van Hove,
jongeluden, celebrerende de acte Breyero.
p. 466 (Eccl. fol. 109v)
[25-10-1635]
25. octobris. Geboden in de kercke joncker Steven van Rumelaer met joffrou … van der
Marck.
(… Specht ende … weduwe van Harman Vollenhove).160
November
[1-11-1635]
Den 1. 71. natalis coniugis meae, quae cum ex pede quinque iam hebdomadas laborasset,
necdum plene sanata, templum adiit.
Geboden van mr. Arnoldo Goor, jongman van Meurs, met Maria Suavii, ecclesiastis nostri
dochter, quae est illi unica.
December
[23-12-1635]
Woensdach ante Natalem Domini, facta in Summo concio confessoria.
[25-12-1635]
In Natali autem die, ego et uxor communicamus et sacra synaxi pasti, domum redivimus,
temporis nempe moderata constitutio id nobis permisit.
Annus 1636
Ingressi sumus cum bono Deo hunc annum, exitum novit Deus, cuius in manu sumus.
Geboden van joncker Dirck Schrasser van Torenburch, jongman van Utrecht, met joffrou
Margrite Schrasser, weduwe van … Trip, sone van Elias, wonende tot Harderwijc.
Hic duo miratus sum, quod ipse papae Romano addictus, nostram relligionem se amare
omnibus modis simulaverit, ut faeminam sponsam demereretur. Et quod nobilitatis titulum
venditaverit, nullo iure, cum nec ipse ex Schrasseriis, nisi
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p. 467 (Eccl. fol. 110r)
forte adsumptione aviae maternae, quae et creditur illegitima. Nec ipsi Schrasserii nobilium
apud suos sunt. Numero etiamsi defectu aliorum aliquando ad concessum consilii Velavici
sint assumpti, ut ex Pontani genero intellexi. Et miror etiam pomposis istis et mendicatis
titulis nostros ecclesiastes uti, quod cum ecclesiae simplicitate pugnare videtur.
[7-1-1636]
7. Praetoris nostri Duyckenburgii domini infans, in Summo sacro baptismate ablutus est.
Dunganus iterum propter morbum a concionibus abstinet.
[17-4-1636]
17. aprilis. Quo paschatis apud nos solemne celebratur, sacram synaxim distributuri sunt.
[24-4-1636]
Den 24. Afgecondicht de geboden van Marten van Sypensteyn, Wilhelmi filii, met …
[1-5-1636]
In maio. De geboden van joncker Reinier van Seroskerke, heer van Stavenesse ende
Rhijnhusen, met joffrou Agnes van Rede, dochter van den heer van de Vuers.
[27-6-1636]
27. junii. Sepultus in templo Civili Cornelius Dunganus, verbi divini praeco, per multos
annos. In hac urbe natus, apud Jutfacios, Saredamios et Arnhemium eodem munere functus,
qui integro ab hac die anno, propter corporis debilitatem ministerio fungi haud potuit,
subeuntibus eius vices confratrip. 468 (Eccl. fol. 110v)
bus, morbus ei hepticus ac consumens, qui in physin desiit. Causas (ut sunt hominum in
incertis rebus dubia iudicia) divinabant, vel quod cum vicino de aedium iure lis esset, vel
quod a decano Strickio, nescio qua de causa, male acceptus fuisset. Alii addunt, ab eo
tempore, quo ipsi negata Willebrordiani collegii praefectura, a confratre in ea promovenda
deceptus fuerit paulatim cordolio consumptum. Quicquid est, illum tandem mors, quae nulli
parcit, abstulit, longa aegritudine deficientem, hic succolantibus ecclesiae orthodoxae
diaconis. Ad tumulum multa hominum omnium ordinum frequentia perductus, resurrectionem
ad meliorem vitam expectat, quidam diaconus doctoratus ac magistratus dignitate ornati
officium illud, ne status ipsorum vilesceret defugerunt.
[10-7-1636]
X. Vercondicht te willen Godt bidden, dat hij in de aenstaende verkiesinge van ouderlingen
ende diaconen, wilde inspireren dengeenen die’t toecompt, sulcke te nomineren, die bequaem
ende dienstich mogen sijn Goods kercke.
[15-7-1636]
Den 15. Vercoren, ende
[17-7-1636]
den 17. gepubliceert van de
p. 469 (Eccl. fol. 111r)
stoel in den Dom nieuwe ouderlingen: Jacob Henricksz van Bemmel, vroetschap, Jan van
Nellestein, uuyt hetselve collegie, Hans van den Bosch, ende Jan van Rijnevelt.
Blijvende: Dirck Jansz van Velthusen, borgemeester, Roelof van Zijl, Claes Adriaensz van
der Meer, vroetschap.
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Afgaende: Peter Cornelisz van der Lingen, Aernt Foeyt, out-borgemeesteren, Harman
Warnartsz van Velthusen. Imo is Harman noch opgedrongen (het 3. jaer).161
Diaconen vercoren: …
Hans van den Bosch hadde over een jaer hem geëxcuseert, overmits sijn ouderdom, als
gaende in sijn 79 jaeren. Evenwel ’tselve niettegenstaende, is noch het ouderlingschap hem
als opgedrongen, willende geen excusen aennemen.
Afgegaen diaconen: Mrs. Cornelis Booth, med., Dirck de Leuw, iurisconsultus, Cornelis van
Deuverden, beyde vroetschap, ende Caerl Martens, iuris doctores.
Collecte vercondicht den 22. deses, ipso Magdalenae.
[19-7-1636]
19. Gehoort de predicatie ’s mergens in st. Catarinen. Is een bequaeme, luchtige kerck, daer
ick goet gehoor hadde.
[17-7-1636]
Westervelt van Dordrecht sprack mijn den 17. aen. Seyde veel van de questie tusschen de
p. 470 (Eccl. fol. 111v)
magistraet van Delft ende de kercke van Delftshaven, die duslange gestaen hadde onder het
classe van Schiedam, ende nu bij de magistraet getrocken werden, tegen wille der gemeenten
onder Delflant. Daerbij verhalende, dat men overal sochte de vrijdom den kercken te
benemen, ende de magistraten overal volcomen auctoriteit pretendeerden, omme dienaers in
de kercken te brengen na hare humeuren, ende andere uuyt absolute macht te wraecken.
Hic Westerburgius est vir quidem eloquens et eruditus, sed ingenio minus stabili, ut poetam
vere agnoscas.
[31-7-1636]
Ultima julii. Haer huwelicxe proclamatiën Victor Andries van …, bomesijnwercker, met
Neeltgen Alberts Harthals, borgers t’Utrecht, dochter, suster van onse meyt, sequenti mense te
voltrecken.
Augusti
[7-8-1636]
7. Proclamatie van huwelick tusschen joncker … van Meerthen, drost van Vianen etc.,
weduwnaer van joffrou Lucia van Rhede, met joffrou Arnoldine van Wanroy.
Eodem. Gepubliceert een biddach generael, voor de peste ende andere plagen, dat Godt alp. 471 (Eccl. fol. 112r)
machtich die wille genadelicken van ons nemen, ende het voornemen van onse overicheden
tegens den viant wille laten gelucken. Oeck tot een annuele dancksegginge, dat voor sommige
jaeren de viant uuyt de Veluwe gevlucht is, met het innemen van Wesel verslagen, bij de
Mogende Staten van Utrecht ingestelt.
Is meede van de stoel vercondicht, dat men voortaen in plaetse van de Buerkerck, des
sonnendaechs nae de middach de uuytlegginge van de categisme sal doen in den Dom, om
orsaecken, als ick meene, van de begravinge, oeck dergeener die van de besmettelicke sieckte
gestorven sijn.
[10-8-1636]
X. augusti. Biddach, magna in Summo populi frequentia, Breyero et Tecmanno
concionantibus. Oeck afgelesen, dat men st. Jacob te 7 uren ’s mergens sal predicken, meene
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omme het begraven der doden, die veel van de smettende sieckte ex suburbano Isulense eo
deferuntur.
De morgenpredicatie van st. Nicolaes ende namiddach-predicatie st. Geertuyt verbracht tot s.
Caterine, omme de sterfte. Desgelijcx de dynsdachsche omme deselve redenen.
[18-9-1636]
18. septembris. De geboden afgecondicht in den Dom,
p. 472 (Eccl. fol. 112v)
bij Busshof, Adolf van Zulen, jongesel van Utrecht, ende Marie van Bamelrode, jongedochter
van ’s-Hertogenbosch, beyde wonende op den Camp. Hij is Leon van Zulens soon, ende sij
van Puteani maechschap, beyde weinige middelen hebbende.
Is geresolveert om de sterfte ende smettelicke siecte, dese reyse de visitatie die men
gewoonlick is te doen, te schorten, nae het exempel van Leyden, om niemant occasie te geven
van murmureren, dat hij niet aengesproocken en werde.
Begint Vlaminck heel te convalesceren.
Octobris
[2-10-1636]
2. Het avontmael ons Heeren gehouden in den Dom, administrante Vlamingio, iam sanitati
restituto, cum Tecmanno.
Eodem die. Celebrata Domini caena in Catariniano templo, et proximo dominico itidem ibi
celebrabitur, cum in Civili conciones cessent.
[16-10-1636]
16. octobris. De geboden gepubliceert in de kerck van sijne genade, Johan Albert, grave to
Zolms, heer tzu Munsterberch etc., met vroulin Lysbet von Dhaun, gebore grevinne van
Valckenstein ende Brauch.
In octobri. Voorgestelt vijf tot predicanten bij de 5 predicanten, om daeruyt te vervullen de
plaetse, laest geopent bij’t affsterven van Dongano, te weeten een van Middelborch, …, een
van Vlissingen, magnifici Schotani frater,
p. 473 (Eccl. fol. 113r)
ende …, Renessius, pastor Maersenus, noch … Waeruuyt eene soude beroepen werden tot de
kerck, ende mede tot de schole.
De diaconie begeert seer tot d. Voetzium, die uuyt de ouderlingen secondeert Harman van
Velthusen. Ende soude deselve, meo iudicio, nodich wesen ad restaurandam ecclesiae
disciplinam, cum sit vir pius, et conscientiae non favori litans. Maer sijn van hem gantsch
aversi de predicanten, die hem seggen al te precys te wesen, ende oorsake te geven van
dissentie, etc.162
[zo 16-10-1636]
Den 16. De geboden geëyndicht, Zulen met Bamelrode te wagen na Zeyst gereyst, ende daer
getrout, twe dagen daerom de bruloft gehouden, magno satis sumptu pro conditione ipsorum.
Novembris 1636
[3-11-1636]
3. Ad audiendum Zeelandiae duos concionatores, hinc profecti Suavius, Lingius et J.
Mansveltius, ex senatu ecclesiastico.
[6-11-1636]
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Propter tempestatem cum tempori ibi adesse non possent, 6. redierunt. Sequenti septimana
iidem iter praedictum repetierunt, iunctis Niportio, abactis reipublicae, cum Andrea Wijck,
ex magistratu urbano. Quid egerint nondum constat, reversis tamen caeteris, remanserunt in
Zeelandia Lingius et Niportius.
p. 474 (Eccl. fol. 113v)
[23-11-1636]
Ad 23. huius mensis novembris. Decretae supplicationes pro avertendo pestilentiali morbo,
hactenus grassante per totam provincia. Item ob felicem reditum principis cum exercitu, qui
tamen ad limites provinciae hactenus, maiori sumptu quam commodo, desedit.
Reversi legati ex Zelandia, nihil hactenus potuerunt impetrare, superest tamen aliqua spes.
Nomen dederunt matrimonio iugendo mr. Justus Criex, Frisius doctor iuris, in nostra hac
academia promotus, cum … de Mediolano, ambo ex danistarum genere.
[16-12-1636]
16. decembris. Visitatio eorum, qui ecclesiae orthodoxae nostrae membra, solito more, qui
proxima celebranda synaxis obmissa, propter infectiones pestilentiae, quae passim
grassabatur.
Proxima die dominica conciones in Nicolai et Gertrudis templis habebuntur, quae aliquandiu
propter eundem morbum in Catharinianam translatae.
Nuptiae in decembri celebratae Cornelii Casenbrotii cum …, filia seniore Assis van Wijc,
questoris Prip. 475 (Eccl. fol. 114r)
marii et decani s. Petri, ex Ordine Statuum delegatorium huius provinciae. Ubi quamvis
professionem facerent reformatae relligionis, et saltasse ferunt satis impudice, et personatos
admisisse, inter quos Goltsteinius, Arnoldus Westrenius et Opdammius.
Annus 1637
[22-2-1637]
Ad initia huius anni circa Bachanalia celebratae nuptiae, in fine januarii … Strateni,
Amsterodamii, cum filia Gerardi ter Stegii, a matre unica.
[24-2-1637]
In februario. Jacobi Berckii, adhuc investis et sine barba, cum filia Petri Utenbogart, Anna.
Item … van Zulen, com[missaris] …, met … jongedochter van Amsterdam, van 16 jaeren.
[26-2-1637]
Den 26. februarii. Op de stoel vercondicht de nominatie van d. Gisberto Voetio, tot ordinaris
predicant in plaetse van Dungano.
Martius
[5-3-1637]
5. Voetius de 2. reyse voorgestelt in den Dom, wanneer Bischop, overmids swackheit niet
predikende, een predicant, staende tot Rosendael, … sijn plaetse bewaerde. Wiens sermoen
mij wel geviel, overmits ick hem wel conde verstaen, clear ende helder sijne woorden
uuytbrengende.
p. 476 (Eccl. fol. 114v)
[12-3-1637]
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12. martii. Voetius bevesticht in’t predikerampt, wesende eerst theologiae professor,
concionem habente Teckmanno.
Een kint gedoopt van Verburch ende de dochter van Van der Lingen.
[9-4-1637]
Paesdach, den 9. april. Voetsius ordinaris predicatie in den Dom gedaen, ende het nachtmael
ons Heeren uuytgedeelt.
[10-4-1637]
10. Idem gepredict ende vercondicht, dat men den toecomenden sonnendach weder in de
Buerkerck (daer men dus lange niet en heeft gepredict, omme de infectie), soude het
avontmael ons Heeren uuytdelen, na ouder gewoonte.
Huwelichsche gebot … van Baerle, advocaet voor den hove van Utrecht, met Johanna,
dochter van Philips Ram.
In aprili. De geboden van Jacobo Camerbeeck, (rectoris filius)163 verbi divini minister in
Oyick, met Maria van Liere, jonge luden, ende oick de bruloft gecelebreert. Haec filia Justi
Lyraei, professoris poetices.
[7-5-1637]
7. maii. Is de professor theologiae, Meinardus Schotanus, bevesticht tot het predicaerambt bij
Suavio, ende eo die post prandium gepredict in de Buerkerck ende sequente, 9. huius, in st.
Catarinenkerck.
[18-6-1637]?
Den 9. julii sal gedeelt werden het avontmael
p. 477 (Eccl. fol. 115r)
ons Heeren in den Dom, st. Jacob ende s. Gheert.
[9-7-1637]
Daer predicten Voetius. In den Dom het avontmael gecelebreert, ende gepredict Bushoff, die
naer huys gaende, liet de uuytdeylinge aen Vlaming, ende …
Sal den 14. een geenerael biddach werden gehouden, dat ons leeger voorspoedelick mach
gebruict werden, etc. Ende een gebet van goede verkiesinge van ouderlingen en diaconen in
proximo te doen.
Julii
[13-7-1637]
13. De nominatie gedaen van ouderlingen ende diaconen die den 16. geproclameert worden,
et publico ecclesiae totius examini vel iuditio exponuntur. Inter quos:
Antonius de Goyer, ex-consul,
Cornelius Theodorici Amelovenius, aliquoties et mecum presbiteratu functus,
mr. Joannes van Nyepoort, abactis huius urbis.
[18-7-1637]
18. Getrout s. Catarinen, Lubbert van Cleve (Jacobi filius, ex vidua Snoecs),164 met Anna van
Berck.
[21-7-1637]
21. Fiet collecta voor de Almosinierscamer.
[30-7-1637]
Den 30. huius. De ouderlingen ende diaconen geconfirmeert ende bevestiget. Andrea Suavio
concionem habente et opus perficiente.
Augusti
[6-8-1637]
163
164
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6. Ex cathedra supplicationes ac gratiarum actiones indictae in diem 9. sequentem, pro
victoria, nobis concessa a summo Numine ante aliquot annos, in reductione civitatis Vesalip. 478 (Eccl. fol. 115v)
ensis. Et pro avertenda Dei ira, quam quotidie multiplici transgressione incurrimus. Ut item
obsidio Bredensis nuper incoepta, feliciter succedat, nec hostes interim aliquam in provincias
nostras invasiones moliantur.
6. augusti. De geboden … Conincs, joncker … van Munster, weduwe van … van Rhenen,
marscalck van Abcoude, beyde binnen Utrecht wonachtich.
Den 27. augusti bij de Staten-General uuytgescreven ende ingestelt eenen biddach alle
woensdagen na den noene te vier uren, gedurende de belegeringe van Breda. Dat Godt
almachtich wil bewaren onsen prince ende heerleger, ende dat wij mogen veroveren de stadt,
so nodich tot bescherminge onser landen.
Sed quid hae supplicationes in spetiem laudandae, absque tamen emendatione vitae et morum
corruptissimo hoc saeculo. Utinam capita nostrae gentis ex animo pietatem amplecterentur,
bonisque, non tantum legibus, sed et factis praeirent, correptelasque omnium statuum ac
ordinum amoverent. Non dubium, quin ex alto nostra suspiria audiret et exaudiret Jehova.
p. 479 (Eccl. fol. 116r)
[4-9-1637]
4. septembris. Tot Utrecht begonnen het synode provincial, wesende promu condo
Teckmanno. Hier, als de voorloper van de faem hadde uuytgestroit, souden verscheyde actiën
ende gravamina tegens de professoren theologanten Voetium ende Schotanum voortgebracht
werden. Maer sijn door de overicheden ende magistraet ingehouden.
[30-9-1637]
In fine septembris. Male se habet Bernardus Busshovius, verbi divini preco eloquentissimus,
cuius corpus tardum pravis humoribus plenum. Et videtur eo malo laborare, quem vocant
nostri homines ‘vliegende jicht’, Westphali ‘de vliegende varen’, Latini ‘saltus’.
Circa hoc tempus d. Schotanus in suburbano ad divi Antonii gerontocomium, ubi plerique
directores romanistae et parum aequi orthodoxis ferebantur, quod et re ipsa nobis patuit.
Urgentibus plerisque eius loci accolis, verae religionis cultoribus, concionatus est, qui et ibi
operae pretium fecisse visus fuit. Unde et secutum, ut magistratus politicus decreverit, non
tantum ne post hac ullus nisi reformatae relligionis assumeretur. Sed, ne administratores ultro
praeficerentur, nisi orthodoxi.
p. 480 (Eccl. fol. 116v)
Et ut presbiteri romani abessent, et domesticae administratrices, ‘de binnenmoeders’ vulgo,
reformarentur in reliquis quoque nosocomiis.
[1-10-1637]
1a octobris sacra synaxis celebrabitur.
[4-10-1637]
4. octobris 1637. Gratiae actae D.O.M. in Summo, hora 2 pomeridiana, concione habente d.
Voetio, pro felici receptione urbis Bredae, totius fere Belgiae munitissimae.
[5-10-1637]
5. Gedoopt het kint van mr. Willem Ploys, raet in den hove van Utrecht, in Summo a Breyero,
post concionem ad populum habitam a Schotano, de ingressu per verum osteum Jesum
Christum.
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Intelligo, Jan Willemsz Leydecker, schout van onse buert, met sijn huysfrou apostatasse et ad
papismum defecisse, van een tuchteling et adulteriis famoso homine verkeert. (Negavit ipse,
quod de uxore ignoro).165
[22-10-1637]
22. octobris. De geboden gepubliceert ex suggestu van Johan van Rijnevelt, jongman, met
Aleyt van Velthuysen, jongedochter, etc., getrout in Cathariniano, 7 novembris.
[26-11-1637]
Den 26. novembris. De geboden van doctor Cornelis Booth, medicus, schepen ende
vroetschap der stadt Utrecht, weduenaer van joffrou Amelia van Noort, met joffrou Digna van
Wijckersloot, jongedochter, beyde wonende bij de Regulierbrugge.
p. 481 (Eccl. fol. 117r)
[19-11-1637]
Voor acht dagen, 19 novembris, (Rudolf)166 Nijpoort, jongman, met Johanna van Hagenauwe,
weduwe van Abraham Boot van Wijck.
D. Meinardus Schotanus, professor theologiae, dicitur sibi despondisse … viduam Johannis
Knijf, in suburbano Insulense habitantem.
1638
[17-4-1638]
17. aprilis. Synodus Traiecti, ubi et collegialiter toegestelt de questie, bij den heer van
Aertsbergen ende Sandenborch, over het accoort tusschen Ram ende J. Pauwe gemaeckt.
Hetwelck mij te kennen gegeven bij d. Flaman, die ick daerover goet contentement, soe ick
mein, hebbe gedaen.
[24-4-1638]
Den 24. Getrout in Catarine d. Johannes Hurnius, weduwnaer van joffrou Maria van
Helsdingen, ontfanger van de domeynen des Lants t’Utrecht, met … jongedochter van Peter
Bogart, rentmeester van st. Catarinen.
[22-4-1638]
2 dagen tevoren, sonnendaechs 22. aprilis. S. Nicolaes gedoopt bij d. Teckmanno, het kint van
neef Hendrick van Wijckersloot, voor acht dagen geboren, ende genaempt Alyt, na Cornelis
van Wijckersloots eerste wijf, peeter van ’tselve.
Den 8. julii het avontmael ons Heeren te celebreren.
[8-7-1638]
Quod factum, Breyero concionante
p. 482 (Eccl. fol. 117v)
et celebrante. Ubi et quidam Polonus princeps, nobiscum sacram synaxim sumpsit.
In julio 1638. Onder de ouderlingen vercosen, etiam absens, mr. Carolus Martens, qui id aegre
ferebat, cum Antonio Mansveltio.
[1-9-1638]
1. septembris. Het eerste geboth van de professor mr. Henricus Reinerius, met Anneken …
van Velthusen dochter, jongedochter.167 Ille vero viduus, natione Gallus. Opgeschort totten 7.
octobris.
165
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Doorgehaald: beide jongeluden.
166
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Eodem. Joncker Nicolaes de Meyer, viduus, met …, jongedochter van Amsterdam, 45
annorum, sed pecuniosa.
[23-9-1638]
23. Hortante d. Vlamingo et aliis, cum aegre verba concionantis exaudire possem, intra septa
presbiterorum locum sumpsi.
Presbiterio hoc anno functi: Antonius Mansvelt, Cornelius Theodorici Amelovenius, mr.
Johannes Nyportius, Wernerus Johannis a Kesteren, mr. Carolus Martinius, Jacobus Wils.
Diaconi: Gijsbertus Wijckerslotius, Henrick van Snelreweert, … van de Wel,
Antonius Bor.
Ultima septembris sacram caenam administrarunt
p. 483 (Eccl. fol. 118r)
… Breyerus et …
Templo primario uxor accessit, ego vero, cum spiritu essem turbatiore, abstinui.
Celebrata quoque in Nicolao templo.
[7-10-1638]
Octobris 7. De huwelicxe geboden van Cornelis van Wijckersloot, bewinthebber van de WestInd[ische Compaignie], weduwnaer van Elisabeth IJsselstein, met Anneken van Brouckhusen.
[26-12-1638]
26. decembris 1638. Hylicxe geboden van Cornelis van Velthuysen met Maria Strick, het
leste.
[25-12-1638]
Carsmisse. Het nachtmael ons Heeren Jesu Christi gecelebreert, Swavio et Vlamingio
distribuentibus, et … Niportio, abactis civitatis, cum … ministrantibus.
[1639]
[27-1-1639]
27 januarii 1639. Gedoopt het kind … van Rinevelt, daerover staende Jan van Rijnevelt, sijn
vader, Antonis van Mansvelt.
Suavius nam sijn predicatie ex 12. capitulo Lucae, opschortende de vervolginge van Johannis
tot de vaste, omme de passie dan te continueren.
Geproponeert, alsoe A. Bor, diacon, uuyt deser werelt geruct was, tot bedieninge des
diaconatschap, Jan Jansz van Broeckhusen, die in’t collegie van den kerckenraet de hant
gegeven ende aengenomen is.
___________________________________________________________________________
p. 584 (Eccl. fol. 187v)
[13-10-1629]
Ex actis synodi provincialis van Utrecht,
Gehouden binnen Utrecht, den 13, 14, 15 ende sestien octobris anno 1629.
Om de synodale vergaderinge ende die actie van dieselve bij te wonen sijn vanwegen de Edel
mogende heeren Staten deser provincie verschenen de edele heeren
mr. Johan Strick, canonick ende scholaster der kercke van Oudemunster,
joncker Frederick van Zuylen van Nijevelt, heer van ’s-Herenaertsberg, den Engh, etc.,
Johan van Weede, eerste borgemeester der stadt Utrecht,
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specialicken van heeren eedelmogenden daertoe gecommitteert sijnde.
Van de classe van Utrecht:
d. Andreas Swavius, predicanten tot
Utrecht
d. Joannes Oucopius
”
Mijdrecht
d. Ludovicus a Renesse
”
Maersen
de ed. Gerrit Jansz van der Hollick, ouderling, etc.
Uuyt de voornoemden naer aenroepinge van den alderheylichsten naeme Gods vercoren,
in praesidem d. Andreas Suavius
in assessorem d. Emilius Suffridi
in scribam d. Gerhardus Helmichius.
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Arnoldus Buchelius, Observationes ecclesiasticae sub presbyteratu meo & Ecclesiastica
Ultraiectina.
Vertaling door Kees Smit
___________________________________________________________________________

Observationes ecclesiasticae: vertaling
p. 1 (Obs. fol. 35r)
OBSERVATIONES ECCLESIASTICAE
sub presbyteratu meo
Kerkelijke zaken, genoteerd tijdens mijn ouderlingschap
[do 18-7-1622] 168
Aert Andriesz, de bode van de consistoriekamer,169 heeft mij ontboden bij de
kerkenraad, waar ik te horen kreeg dat ik, met nog drie anderen, was voorgesteld en met
bijna algemene stemmen benoemd was tot ouderling. Dat was helemaal buiten mij om
gebeurd, dus heb ik me op bescheiden wijze verontschuldigd, maar dat werd niet
aanvaard, omdat de kerk mijn diensten nodig had. Zodoende heb ik in mijn verkiezing
berust, zij het met tegenzin.
[zo 28-7-1622]
Volgens de gewoonte zijn, na drie openbare afkondigingen en een preek in de Domkerk,
de nieuwe onder de preekstoel bevestigd.
Er zijn hier in de stad Utrecht zes predikanten, die aan het hoofd staan van de
gereformeerde kerk, namelijk
- Johannes Langius uit Overijssel,
- Bernardus Busschof uit Westfalen, maar in Weesp in het Gooi geboren uit Westfaalse
ouders,
- Cornelis Dunganus uit Utrecht,
- Arnoldus Teckman uit het baljuwschap van Zuid-Holland rond Dordrecht,
- Johannes Flaman uit Leiden, van Waalse ouders, en
- Hermannus Ribbius uit Friesland.170
Er zijn acht ouderlingen, en hun ambtsperiode duurt twee jaar, want ieder jaar wordt de
helft van hen
p. 2 (Obs. fol. 35v)
vervangen.
Nu zijn van hun ouderlingschap ontheven:
Gerrit [Jansz] van Broekhuizen,
Pieter van Houten,
168

De data staan in de Oude Stijl, ofwel de oude Juliaanse kalender, die toen in Utrecht gangbaar was, en tien
dagen achter liep op de Gregoriaanse kalender; 18 juli oud is 28 juli nieuw.
169
Als ‘oudt kerckendienaer in den Dom’ begr. 9 febr. 1635.
170
Zie voor deze predikanten Bijlage 1.
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Cornelis van Swanenburg,
Cornelis Quint [senior].171
In hun plaats zijn benoemd
dokter Willem van Nellesteyn, een van de twaalf schepenen, gekozen uit de vroedschap,
Jacob [Jansz] van Bemmel, uit de vroedschap,
Arnoud van Buchell, advocaat, en
Joachim Utenwaal.
Pieter Cornelisz van der Lingen, en
Jacob van Medemblick, beide uit de vroedschap,
Antonius Aemilius, rector van de Hiëronymusschool, en
Gijsbert Petersz Verwoert blijven hun ambt vervullen.
Het aantal diakenen bedraagt twaalf, van wie er zes van dat moeilijke en zware ambt
ontheven zijn, namelijk [… en] Antoni van Mansvelt.
Hun plaatsen zijn ingenomen door:
Dirk Cornelisz van Swanenburg,
Gerbrant de Beer,
Cornelis van Doyenburg,
Aert Cornelisz Mode,
Wijart Bartholomeusz, en
Hans Rampart.172
Cornelis Bor,
Hendrik Gosensz Buytendijk,
Andries van Leemput,
Gerrit Jansz van Kesteren,
Jan Pietersz van Loemel,
Jan van Eyckelsbeek, en
[Daniël Hauwaert]
blijven in het ambt.173
p. 3 (Obs. fol. 36r)
De kerkenraad bestaat uit zes predikanten en acht ouderlingen, die elke woensdag om
twee uur na de middag bijeenkomen om over kerkelijke zaken te spreken, op straffe van
zes stuiver [bij afwezigheid].
Daarnaast noteren twee predikanten en om beurten twee ouderlingen iedere zaterdag de
namen van hen die in de echt verbonden zullen worden. Ze doen dan onderzoek naar de
toestemming van de ouders, eventuele bloedverwantschap of andere belemmeringen.
Wanneer die niet gevonden worden, vindt er driemaal een openbare afkondiging plaats vanaf
de preekstoel, op twee zondagen en op de tussenliggende donderdag.174

171

Zie voor deze en de volgende ouderlingen Bijlage 2.
Zie voor deze en de volgende diakenen Bijlage 2.
173
Het nieuwe college ook in DTB 93/171 en 172. Van Loenen heet hier Van Lommen; bij Buchelius ontbreekt
Daniël Houwert (of Hauwaert).
174
Vgl. fol. 48r.
172
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Op dezelfde dag175 is het huwelijk afgekondigd van Rudolf van Diemen en Geertruid
Caesarius, een kleindochter van de voormalige predikant [Henricus] Caesarius.176
[wo 31-7-1622]
We waren voor het eerst aanwezig in de kerkenraadvergadering, waar ook de diakenen
aanwezig waren om een aalmoezenier te kiezen in plaats van Cornelis van Doyenburg.
Met meerderheid van stemmen is Dirk Swanenburg gekozen tot ‘boekhouder van de
armen’ ofwel van de diaconie.
p. 4 (Obs. fol. 36v)
[wo 14-8-1622]
De bijeenkomst van de classis, waarbij ik als ouderling afgevaardigd ben, is begonnen.
Preses is Langius, assessor Dunganus177 en scriba Puppius. In deze classis komen
predikanten en ouderlingen van de volgende plaatsen bijeen:
uit de stad Montfoort Johannes Allartius
uit het dorp Maarssen Lodewijk van Renesse
uit Breukelen Gerardus Puppius, scriba
uit Vreeswijk Johannes Baers Adriaensz (met kennisgeving afwezig)
uit Vleuten Thomas Slosius
uit Cockengen Johannes Lindenius
uit Wilnis en Vinkeveen Henricus ten Brink178
uit Harmelen Absolon van Helmondt
uit Mijdrecht en Tamen, Johannes Oucopius
uit Ter Aa Johannes Porcelius
uit Zegveld Petrus Valkius
uit Lopik Daniël van Schagen
uit Kamerik Florentius van Middelhoven
uit Abcoude Franciscus Bernardi179
uit Langerak Johannes Pistorius
uit Kudelstaart180 Franciscus van Helmondt.
Ook Festus Hommius181 was aanwezig, hij heeft in de Domkerk gepreekt.
Een samenvatting van de notulen volgt hier.
p. 5 (Obs. ol. 37r)
[blanco]
p. 6 (Obs. fol. 37v)
Aan het einde van deze bijeenkomst verdedigde Van Renesse zich tegen iemand, door
wie hij zichzelf en de zijnen op onwaardige wijze gekwetst achtte. Diens zoon had
namelijk eerst, niet tegen de zin van zijn vader, om de hand van de zuster van Renesse
gevraagd, en had zich misschien wel met haar verloofd. Maar later zou het hem
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Eigenlijk 29 juli; zij trouwden op 4 aug. 1622, als Roelof van Diemen en Gerritgen Caesarius.
Zie Bijlage 1.
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Lees: Lindenius?
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Schoolmeester aan de Vinckenbuurt, zie Booma 1979, p. 120.
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Van Middelhoven afgezet in 1622, Bernardi in 1619 (volgens Van Lieburg 1996, I, 21).
180
Kudelstaart behoort sinds 1595 bij Uithoorn, Van Lieburg 1996, II, 184.
181
Zie voor al deze predikanten Bijlage 1.
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verboden zijn door diezelfde vader, die zijn argumenten in een beledigende brief
opgeschreven had. Toen men hem aangehoord had, was het enige antwoord dat hij er
beter aan zou doen, zijn emoties te matigen en niet te oordelen over een oude man, laat
staan op een wijze die een predikant niet past.
De afgevaardigden van de classis voor de eerstvolgende provinciale synode zijn
gekozen, uit de ouderlingen Arnoud van Buchell.
Na het gewetensonderzoek182 en de dankbede, is de bijeenkomst beëindigd. Piscator
[lees Pistorius], die aanwezig was, is met goedkeuring van de maarschalk, de heer van
Aertsbergen,183 van Langerak overgeplaatst naar Abcoude.184
De aalmoezenier legde rekenschap af van de inkomsten en uitgaven, in het bijzijn van
de ouderlingen Van der Lingen, Van Medemblick en mij. In dit laatste halfjaar
bedroegen de ontvangsten meer dan fl. 6000, de uitgaven fl. 8000, zodat er meer dan fl.
1600 tekort was. Deze rekening is door Van Doyenburg opgemaakt.
In het huis van Francina, weduwe van een vroegere predikant,185
p. 7 (Obs. fol. 38r)
hebben de deelnemers aan de bijeenkomst ontbeten en het middagmaal gebruikt. Omdat
ik tweemaal aanwezig geweest ben, heb ik de hele bijdrage van 54 st. betaald.
[do 22-8-1622]
Rector Aemilius, mijn mede-ouderling, beklaagde zich erover dat hij smadelijk
behandeld was: het recht en de privileges van de school waren geschonden door een
kwajongensachtige scheldpartij, zoals verteld werd, tussen Willem van Zuilen van
Nievelt, zoon van de heer Van Aertsbergen en Bonifacius de Jonge, zoon van de
raadspensionaris van Zeeland.186 Toch wilde Van Aertsbergen, vooral opgehitst door
zijn echtgenote, een boosaardige vrouw, dat Junius streng gestraft werd. Daarbij
bedreigde hij de rector als hij dat niet zou doen.
Die wachtte daarmee op goede gronden, omdat het immers niet vaststond wie van beide
schuldig was, zelfs niet als hij een nauwkeurig onderzoek ingesteld had. Zij heeft toen een
knecht gestuurd die op schandelijke en gewelddadige wijze De Jonge, een jongen van 13 jaar,
op het schoolplein moest slaan. [Willem] van Nievelt had de knecht daarbij geholpen en wilde
geen schuld bekennen, maar had in het openbaar, in aanwezigheid van de leraren, brutaalweg
geantwoord dat hij gedaan had wat hij moest doen en wat hem paste. Daarom had de rector
hem van school gestuurd, en hij mocht niet terugkeren voordat hijzelf en zijn vader de school
genoegdoening hadden gegeven. Toen zowel de vader als de moeder dagelijks dreigementen
naar zijn hoofd slingerden, besloot de rector, op aanraden van [Antoni] van Hilten187 en
anderen, de hele zaak
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De censura morum, ‘christelijke censuur’, speelde een grote rol bij het handhaven van de eenheid en de
zuiverheid van de ouderlingen onderling. Zij moesten bij dit zelfonderzoek hun zonden tegenover elkaar
opbiechten, en datzelfde gebeurde in de classicale vergaderingen. Zie ook fol. 55r.
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Jhr. Frederik van Zuilen van Nievelt, ‘heer van ’s Heeren-Aartsbergen en den Eng’, maarschalk van het
Nederkwartier van 28 jan. 1622 tot 1629, Van de Water 1729, II, 1070, en Dunlop 1966, p. 84. Hij was getrouwd
met Anna Uteneng, gest. 1625; hij stierf in 1646.
184
Zie Bijlage 1.
185
Zij wordt door Buchelius ook Francisca genoemd; het is niet duidelijk met welke predikant ze getrouwd was.
186
Mr. Bonifacius de Jonge (1567-1625), raadspensionaris van Zeeland, had drie zoons: Bonifacius was in 1622
17 jaar, Melchior 13 en Jan 8. Buchelius zal dus Melchior bedoeld hebben, zoon van Bonifacius. Zie NNBW 3,
649.
187
Antoni van Hilten, secretaris van de Staten van Utrecht van 1618-1670.
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p. 8 (Obs. fol. 38v)
naar de schepenen te verwijzen.
Hij legde de kwestie aan de burgemeester Buth188 voor, en deze nam het hoog op. Hij zei dat
het een ernstig vergrijp was tegen de rechten van de stad en de school, en dat dit niet
ongestraft kon blijven. Vervolgens verwees hij de zaak voor onderzoek naar de schout. En hij
gaf Van Aertsbergen daarom een flinke uitbrander, toen die zich toevallig naar de raadszitting
spoedde. Daarom vatte Aemilius, bang dat er groter onheil van zou komen, het plan op, de
zaak aan de kerkenraad over te dragen, in de hoop dat door deze tussenkomst het hele geschil
kon worden gesust, en er wederzijds verzoening zou komen. Dan kon hijzelf met een gerust
hart naar het avondmaal gaan. Daarom zijn ds. Dunganus, Nellesteyn en ik uit de kerkenraad
gedelegeerd, om de hele zaak te onderzoeken.
We gingen eerst naar burgemeester Buth, om hem te vragen het onderzoek dat door de schout
geopend was, uit te stellen, omdat het verstandiger was een geschil tussen leden van de kerk
met christelijke liefde bij te leggen. Hierop antwoordde de burgemeester dat hoe dan ook het
geweld dat door de knecht gebruikt was, zeker niet ongestraft mocht blijven, en dat daarom
het recht zijn loop moest hebben. Vervolgens kwamen wij samen bij Van Aertsbergen, die
zijn vrouw
p. 9 (Obs. fol. 39r)
vroeg erbij te komen. Die flapte er in een stortvloed van onbeheerste woorden dingen
uit, die niet alleen onchristelijk maar ook mensonwaardig waren. Maar hijzelf was
eindelijk wat gekalmeerd, en de zaak leek gesust te kunnen worden. Voorwaarde was
dat zijn zoon door Nellesteyn, die toezichthouder van de school was, gekapitteld zou
worden en dan weer naar school mocht komen, zonder dat het gezag van de rector
aangetast werd. De knecht die de misdaad uitgevoerd had, zou voor korte tijd uit de stad
verbannen moeten worden.189
Afgekondigd zijn de huwelijksgeboden van jonker Marcus van Leefvelt met Jenevre van Nes,
weduwe van [Willem] van Bredevelt, wonende tot Noordwijk.190
p. 10 (Obs. fol. 39v)
[zo 1-9-1622]
Er is een huwelijksgebod geweest voor Jacob Woutersz Lieftinck, weduwnaar van [Aleid,
dochter van Hendrik] van Bijlert, raad in de admiraliteit van Amsterdam,191 met [Margriet
van Haren], weduwe van François van Breugel.192
[di 3-9-1622]
De provinciale synode van Utrecht is begonnen. De eerste sessie is gehouden in het
kapittelhuis van de Domkerk. Preses was Cornelis Dunganus, assessor [Petrus]
Wassenburg en scriba [Gerardus] Helmichius.
Namens de Staten waren Pieter, heer van Hardenbroek,193 [Johan] Strick en Aert van
Eck, schepen van Utrecht,194 aanwezig.
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Henrick Buth, begr. 10 okt. 1625, Van de Water 1729, III, 183.
Vgl. Bloemendal 2003, p. 16-17.
190
Marcus van Liefvelt en Sandarina van Nes, weduwe van Willem van Brevelt, wonende te Noordeloos, tr. 18
aug. 1622, zie DTB 93/181.
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Zie Ploos van Amstel 1980, p. 45-46.
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Jacob Liefting, gecommitteerde ter Admiraliteit te Amsterdam, en Margriet van Heteren, tr. 1 sept. 1622, zie
DTB 93/182; Jacob Wouterse Lieftinck, raad in de vroedschap, overl. 1624, Van de Water 1729, III, 183.
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Zoon van Joachim van Hardenbroek en Johanna van Heerjansdam, 1583-1662, zie Hardenbroek 1892, p. 45.
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Gedeputeerden van de classis Utrecht waren
Johannes Langius, predikant, en
Arnoud van Buchell, advocaat en ouderling te Utrecht.
Johannes Allartius, predikant te Montfoort,
[Arnoldus] Oortcampius uit Amersfoort,
uit Wijk bij Duurstede,
Johannes Oucopius uit de Proosdij van Sint Jan.
Verder uit de stad Amersfoort burgemeester [Pieter] van Dam.195
Uit de stad Rhenen burgemeester NN Vonck van Lienden196 [en] predikant Johannes
Wirtzfeldius.
[Cornelius de] Leeuw,
Rich …
Naast dezen waren nog aanwezig [Gerardus] Puppius, [Johannes] Segermannus en
[Johannes] Brouwerus.197
p. 11 (Obs. fol. 40r)
Namens de synode van Gelderland was NN aanwezig.
De synode is begonnen met gebed, daarna zijn de geloofsbrieven van drie
gevolmachtigden overhandigd en onderzocht.198 Allartius zei, dat er in Utrecht minder
geloofsbrieven waren, maar dit is door de vingers gezien. Vervolgens zijn de notulen
van de afgelopen synode voorgelezen, waarvan een samenvatting volgt.
p. 12 (Obs. fol. 40v)
Tweede zitting
Er werd voorgesteld om het aantal banken van lening te verminderen, zoals men in Amersfoort
al gedaan had, maar voor Utrecht was er weinig hoop, omdat er al jaren geleden een nieuw
octrooi aan de lommerd vergund was.
De jongeman Otto Swanenburg199 kreeg van de synode toestemming om persoonlijk
aanwezig te zijn bij de beraadslagingen, en te horen wat er behandeld werd. Dit gaat tegen de
gewoonte in, hij mocht het onder zwijgplicht. Ik ben het er niet mee eens, en bovendien,
iedereen wordt van tevoren onderzocht.
Er is gesproken over de samenwerking met andere synoden, in het bijzonder met die van ZuidHolland. Soms leek er weinig hoop op communicatie met de synode van Noord-Holland.
Ludovicus du Bois heeft in Linschoten gesolliciteerd, maar is niet aangenomen.
Regnerus van Oosterzee200 is in Tull en ’t Waal bevestigd.
Er werd geklaagd dat het salaris van predikanten en schoolmeesters en hun weduwen zou moeten
worden verhoogd. Dat was wel voorgesteld, maar er was nog niets van terecht gekomen, en er
moet nogmaals op aangedrongen worden.
Klachten met betrekking tot huwelijken hebben nog geen verbetering gebracht, er moet
onverminderd op aangedrongen worden.
194

Aert van Eck, zie Bijlage 2.
1620 Peter van Dam, burgemeester in 1621, in latere jaren Peter of Pieter van Dam schepen. Zie Van Bemmel
1760, dl. 2, p. 628-629.
196
Ofwel VII.24 Johan (ca. 1565-1655) of zijn zoon VIII.30 Dirck (geb. ca. 1596), zie genealogie Vonck van
Lienden op www.gertjanvonk.nl.
197
Zie voor al deze predikanten Bijlage 1.
198
Zie Acta, HUA.
199
Zie Bijlage 1.
200
Zie voor beide predikanten Bijlage 1.
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Het verbieden of herinrichten van bijscholen.
p. 13 (Obs. fol. 41r)
Een petitie van drie vroegere remonstrantse of libertijnse predikanten, Hornhovius,
Assuerus Johannis en Wilhelmus Riddersbach,201 aangaande het bijeenroepen van een
nationale synode. Ze schrijven namelijk dat zij voorstellen hadden die voorheen nog
door niemand ter sprake gebracht waren, en dat daarover alleen door door een vrije
nationale vergadering een besluit genomen kon worden. Het antwoord is uitgesteld tot
de eerstvolgende bijeenkomst.
Er is een vraag gesteld naar de klachten van de classes, of die op persoonlijke titel of
namens de classis ter sprake gebracht moeten worden. Er is besloten dat niet afgeweken
mag worden van de gebruikelijke gang van zaken.
Mag men iemand pas na goed onderzoek aannemen in dienst van de kerk of de school?
Moeten alle schoolmeesters het formulier te ondertekenen?
Mogen zwakke en twijfelende mensen, die nog geen belijdenis hebben gedaan, tot het
avondmaal toegelaten worden?
Kerkmeesters behoren lidmaat van de kerk te wezen, en zich ervoor in te zetten.
Interpretatie van het 10de en 63ste artikel van de kerkelijke ordonnantie.
Mag een vrouw trouwen met iemand met wie ze eerder een overspelige relatie heeft
gehad? Er is besloten dat dit niet kan.
Huwelijken en bruiloften van boeren, moeten zonder schaamteloze uitspattingen
gehouden worden.
Een voorstel van ds. Festus Hommius202 voor het bestraffen en terechtwijzen van de
alumni van de Leidse universiteit.
p. 14 (Obs. fol. 41v)
De kwestie [Petrus] Bosschius.203
Het ontslag dat de alumni moeten ondertekenen.
Gedeputeerden naar de classis Amersfoort.
Derde zitting
De petitie van Antonius Hornhovius, Assuerus Johannis en Wilhelmus Riddersbach,
waarin ze voorstellen, zo spoedig mogelijk een nationale synode bijeen te roepen. Ze
hebben daarvoor naast de vijf artikelen een paar agendapunten die nog nooit behandeld
zijn. Hierop is geantwoord, dat zowel de Staten als de synode dit allang van plan waren,
ook al hadden zij hen er niet aan herinnerd. Toch leek het beide gremia een minder goed
idee, omdat het de indruk zou geven van innerlijke verdeeldheid. Er kon ook nauwelijks
gehoopt worden dat daar enige rust of iets goeds naar het volk vanuit zou gaan. Maar als
ze iets hadden dat voor de staat of de kerk van nut was, stond het hun vrij, dit nu naar
voren te brengen. Het was niet nodig hiervoor een nationale synode af te wachten.
Er is besproken, of klachten alleen namens de classes of door ieder op persoonlijke titel
naar voren gebracht moeten worden.204
Op de nationale synode van Dordrecht is besloten,
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Zie voor deze drie predikanten Bijlage 1.
Zie Bijlage 1.
203
Voormalig remonstrants predikant, zie Bijlage 1.
204
Zie fol. 41r.
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p. 15 (Obs. fol. 42r)
in iedere provincie mensen te kiezen die zich bezig gaan houden met de herziening van
de bijbel, en hiertoe zijn door de synode ds. Langius [en …] benoemd.205
Over het doen van de geboden, is voorgesteld om die overal te laten geschieden met drie
zondagse, om in dat gebruik één lijn te volgen, vanwege de ordeloosheid van degenen die al voor
de geboden en het huwelijk met elkaar omgaan in grote ontucht. Er werd geantwoord dat er een
algemene ordonnantie voorhanden is.
Op de voorgestelde punten van ds. Festus Hommius, dienende tot beter toezicht op de alumni.
De notulen van de synode van Arnhem zijn voorgelezen.
De brief van de kerk van Genève is voorgelezen. Ik heb die elders (?) in zijn geheel
overgeschreven.
p. 16 (Obs. fol. 42v)
Vierde zitting
Opnieuw werd aan de orde gesteld of een remonstrant die vraagt tot het avondmaal
toegelaten te worden, toestemming moet krijgen. Henricus Caesarius, 206 die hetzelfde al
een paar keer gevraagd had, is in de gelegenheid gesteld, een dergelijk verzoek in te
dienen, eerst in de kerkenraad, en daarna in de eerstvolgende vergadering van de classis.
Maar de zaak was van tamelijk groot belang, vooral in het geval van degenen die
dikwijls, zoals dat heet, met volle zeilen uitgevaren waren, en nog wel vanaf de
preekstoel, tegen de ware kerk gefulmineerd hadden. Maar omdat die nog steeds de
besluiten van de nationale synode niet wilden aanvaarden, werd dit punt steeds weer
uitgesteld. Ook nu besloot de synode deze kwestie te verzetten naar de eerstvolgende
nationale synode, voor verder onderzoek.
Over het voorstel om enige kanttekeningen (toelichting?) voor te lezen op de biddagen,
vooral in die plaatsen waar geen predikanten aanwezig waren.
Over het voorleggen van identieke grammatica-leerboeken in alle provincies om de
jeugd te onderwijzen.
Over het oprichten van een gymnasium illustre207 in deze provincie daar het gymnasium
dat er ooit in Amersfoort was, en dat men hier ook heeft proberen op te zetten, geheel
mislukt is.
Over de schouten op het platteland, dat ze in het openbaar of tenminste in het bijzijn van
de predikant van het dorp moeten verklaren, dat ze van de gereformeerde religie zijn.
Over maatregelen tegen de losbandigheid van de boeren,
p. 17 (Obs. fol. 43r)
met name op feestdagen. Zij moeten aangemoedigd worden naar het rechthuis van de
schout te komen, maar niet buiten hun eigen dorp te gaan wonen.
Kan een diaken in plaats van een ouderling naar de synode of de classis gestuurd
worden? Besloten is dat dit niet kan, om de ambten niet door elkaar te laten lopen.
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Het betreft de Statenvertaling.
Henricus Caesarius, pred. o.a. Utrecht 1581, afgezet als remonstrant 1619, zie Bijlage 1.
207
De Latijnse school in Harderwijk heette sinds 1600 ‘gymnasium illustre’, het had een tweejarige bovenbouw,
die bedoeld was als voorbereiding op een universitaire studie; in 1647 werd het een universiteit (zie Aerts en
Hoogkamp 1986, p. 13). Utrecht kreeg in 1634 zo’n gymnasium illustre dat in 1636 werd omgezet in een
universiteit.
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Mag een predikant in plaats van een ouderling toegelaten worden? Dat is alleen
toegestaan als het niet anders kan.
Moet er in Ankeveen, waar een vacature is,208 hoe dan ook een predikant aangesteld
worden? En kan wegens het huidige probleem om in dat dorp een dominee te krijgen,
als noodoplossing een proponent een aanstelling krijgen?
Moet iemand die eerst gereformeerd en lidmaat van de kerk was, en dan terugvalt in het
papendom, niet terecht geëxcommuniceerd en van het getal der heiligen uitgesloten
worden?
p. 18 (Obs. fol. 43r)
Zesde zitting209
Er is gesproken over de vraag of lommerdhouders ofwel openbare woekeraars tot het
avondmaal toegelaten mogen worden.
p. 19 (Obs. fol. 44r)
Op 11 september zijn er algemene biddagen in de Verenigde Provinciën van de
Nederlanden, om God te bidden dat hij zich verwaardigt, ons tegen de verschrikkingen,
ja zelfs de razernijen van de wrede vijanden te beschermen, en hun trots, waarmee ze
zelfs de hemel bedreigen, te breken.210
[zo 8-9-1622]
Eerste gebod van Hendrik van Wijkersloot en Catharina, dochter van Johannes Vos.
De kerkenraad is niet op de gewone tijd gehouden, wegens de voorafgaande synode en
omdat er biddagen moesten komen. Deze zijn in de provincie Utrecht, op grond van een
decreet van de synode en op gezag van de Staten, gehouden gedurende zes weken,
iedere woensdag rond 5 uur in de namiddag.
[za 14-9-1622]
Cornelis Verhaer,211 voorlezer in de Dom en de Buurkerk, is vannacht gestorven.
[zo 15-9-1622]
In de Jacobikerk is Hendrik van Wijkersloot met zijn bruid212 getrouwd; de predikant
Busschof voltrok de ceremonie.
Na de begrafenis van de voorlezer zijn er verschillende gegadigden geweest, namelijk
- meester Harmen [van Riemsdijk], de schoolmeester in de Buurkerk,
- Ryndolf, 213
- meester Cornelis [van Velsen?], in de Jacobikerk,
- Abraham van Herwijk, en nog drie of vier anderen, van wie de 25e een proef genomen is in de
Dom, achter gesloten deuren.
Met de meeste stemmen zijn geschikt gevonden als voorlezer
p. 20 (Obs. fol. 44v)
- in de Dom meester Harman [van Riemsdijk], die een zeer vaste zangstem had,
208

In Ankeveen stond van 1619-1626 Rutgerus Paludanus (Van Lieburg 1996, II, k. 19). In Van Lieburg 1996, I,
187 ontbreekt die vermelding; wel wordt Rutger Paludanus, pred. Nederhorst den Berg 1625, emer. 1667
genoemd.
209
De vijfde zitting ontbreekt, vandaar een gedeelte blanco.
210
De dreiging van de Spanjaarden nam weer toe, en op 2 oktober zou Steenbergen ingenomen worden.
211
Vgl. fol. 51r (en DTB), waar sprake is van de weduwe van Evert Verhaer, voorlezer.
212
Catalijne Vos, tr. 15 sept. 1622, DTB 93/183.
213
In Ecclesiastica, fol. 29r, heet hij ‘Reingolt, voorleser in de Buirkerck’.
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- Ryndolf in de Buurkerk, omdat hij een zachtere stem had, hoewel hij heel goed zingt,
- en voor de schrijfschool meester Cornelis, die bij het schrijven alle anderen verre overtrof.
[ma 23-9-1622]
Ik ben met Flaman aan het huisbezoek begonnen, in de wijk waar NN Van der Lingen kapitein
van is. Die grote wijk loopt van de zuidkant van de Winssensteeg (Herenstraat) over de
Paulusbrug tot de Hamburgerbrug, de Oudegracht langs tot de Tolsteegpoort, en bovendien de
Lange Nieuwstraat, de Nieuwegracht en alle dwarsstraten tot aan de wallen. En dan nog buiten
de poort de overkant van de singels met de Gansstraat en Abstede. In heel dat gebied wonen
omtrent 450 lidmaten.
Er waren allerlei geschillen, verbitterde verhoudingen en ruzies tussen broeders en leden van
dezelfde religie.
De schoonvader van Jan Florisz214 klaagde dat die zijn dochter zo slecht behandelde, dat zij hem
had verlaten. Talloze bemiddelingspogingen, zowel door de predikanten en ouderlingen, als door
verwanten, en bovendien door de gedeputeerden van de
p. 21 (Obs. fol. 45r)
overheid hebben er al plaatsgevonden. Drie maanden geleden ongeveer was Jacobgen Alberts
[Jacoba de Blijde], weduwe van Daniel de Blijde, met Jan Florisz getrouwd,215 naar het scheen
tot grote tevredenheid van beiden. Maar men heeft haar niet kunnen vermurwen of bepraten om
zich met hem te verzoenen, ongeacht wat hij in alle redelijkheid voorstelde.
Ze kregen dus allebei de opdracht, zich van het avondmaal te onthouden, om het slechte en
ergerlijke voorbeeld dat ze nog steeds gaven. Ook daarna bleef men nog proberen, beiden te
verenigen, waarbij Jan Florisz zich zeer welwillend betoonde, maar bij haar waren alle pogingen
tevergeefs. Zij verklaarde nooit meer en ter wille van niemand, met hem samen te willen wonen.
Daarom is hun echtscheiding tenslotte door het gerecht toegestaan, mits zij zou afzien van elk
weduwengoed, vruchtgebruik of van winst tijdens het huwelijk, waar zij, wanneer ze hem zou
overleven, recht op zou hebben krachtens de huwelijkse voorwaarden. En omdat deze zaak veel
ergernis had veroorzaakt, zijn ze allebei nog van het avondmaal geweerd.
p. 22 (Obs. fol. 45v)
We kregen te maken met de ruzie tussen Daniel Koos216 en Jelis Jacobsz, die zeer verbitterd op
elkaar waren, en elkaar meer dan eens voor rotte vis hadden uitgemaakt. En hoewel we al vaker
hadden geprobeerd de zaak te sussen, was dan de een en dan de ander dwars blijven liggen. Nu
was het Koos, die verklaarde dat hij alles bijgelegd had, en er nu in berust had, omdat hij van
mening was, dat hij nu het avondmaal zou kunnen vieren. Dat werd echter door het college
afgeslagen, omdat er geconstateerd werd dat hij zich weer aan nieuwe scheldpartijen schuldig
gemaakt had, waarvoor geen bekentenis of genoegdoening geschied was.
Toen hij dit bericht hoorde, was Koos zeer ontsteld, en zei dat hij jarenlang lidmaat van de kerk
was geweest, en zich de laatste jaren onveranderlijk gekeerd had tegen het gevaarlijke schisma
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Er staat ‘de schoonvader van de vrouw van Jan Florisz’, maar Buchelius zal zich vergist hebben. Het zal om
Adelbert van Everdingen gaan, niet om Floris van Snelrewaard.
215
Jan Florisz van Snellerweert, wedr. van Stijntgen Heyndryx van Wijkersloot, won. in de Lijnmerct, tr.
Jacopgen Adelberts van Everdingen, wed. van Danyel de Blij, won. bij St. Jacopsbrugge, 25-6-1622, DTB
93/176.
216
In 1626 stierf Geertruyt van Brevelt, huysvrouw van Daniel Koos, sonder kynderen, begr. 6 nov. 1624. Daniel
Koos, wedr., won. op de Steenwech, tr. 1 juni 1626 Jannetgen Glaudes, wed. Christiaen de Vos, DTB 94/166.
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van de remonstranten.217 Van zijn vader had hij de ware religie geërfd, wat met het bloed van
zijn grootvader bezegeld was.218 Hij moest
p. 23 (Obs. fol. 46r)
evenwel voor deze keer afzien van de het avondmaal, totdat zijn zaak verder behandeld zou zijn.
In zijn huis zat een Vlaming, genaamd Gabriël, een lintwerker. Deze vertelde veel van zijn
handel en de oprechtheid, die hij in de kerk getoond had, zowel te Leiden als elders, maar dat hij
daar ten slotte was verbannen. In het begin klonk zijn verhaal heel mooi, totdat hij vertelde dat
volgens hem de plaatsen in de bijbel, die vertelden van Gabriël, zowel in de profeet Daniël219 als
elders, op hem geduid moesten worden, en dat hij de engel was die de vrede zou verkondigen.
Toen bleek duidelijk dat de man niet goed bij zijn hoofd was. Daarom hebben wij hem laten
gaan, met de bedoeling, over zijn zaak naar Leiden te schrijven.220
We hebben ook een bezoek gebracht aan Willem Cosijnse,221 een man met een turbulent
en opvliegend karakter, die veel verwijten en klachten had.222 Hij was er met name op
tegen, dat meester Herman, volgens hem een volslagen goddeloze man, die tot voor kort
de partij van de remonstranten, nog zeer toegewijd was, voorlezer werd van de
Domkerk. Ook zei hij, dat [Aert Cornelisz] Mode onlangs wegens een veel kleiner
vergrijp niet toegelaten was [tot het avondmaal], en nog meer van dergelijke zaken.
Toen wij hem een volgens ons gepast antwoord gegeven hadden, lieten wij hem gaan.
In de Catharijnesteeg was er
p. 24 (Obs. fol. 46v)
een weversvrouw die opvliegend was en alle woorden en daden uitlegde, alsof ze tegen
haar gericht waren, en allerlei verdenkingen tegen haar man koesterde, en onbegrijpelijk
jaloers was. Telkens als haar man liet merken dat hij haar minachtte of de draak met
haar stak, schreeuwde ze de buurt bij elkaar en zorgde voor opschudding. Maar nu had
ze die man verlaten en was bij haar dochter ingetrokken. Daarom moest erover
gesproken worden, haar terug te brengen en te verzoenen met haar man. Die kreeg de
raad om in de tussentijd niet aan het avondmaal deel te nemen, en niemand aanstoot te
geven.
[za 5-10-1622]
Aangezien Nellesteyn het te druk had, vroeg ds. Teckman mij om met hem een deel van
zijn huisbezoek af te leggen. Ook dat heb ik gedaan en we gingen naar de Lijnmarkt en
de de buurt ten westen van de Hamburgerbrug. Daar klaagde [Reinier] Lieftinck,223 dat
hij onbeschoft behandeld was, en nog steeds werd, door de burgerkapitein NN. Deze
had, zonder dat de oude vriendschap met de ouders van zijn echtgenote hem daarvan
weerhield, en zonder door onrecht geprovoceerd te worden, hem en zijn zoon zeer hard
en hoogst onvriendelijk behandeld. Hij had hen gedwongen, de nachtwaken van de
burgers te doen en een openbare bestraffing te ondergaan. En dat terwijl hij mank liep
en ongeschikt was voor de dienst, en zelfs voor zijn vrijstelling
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Zie Pollmann 2000, p. 190, noot 141.
Zie Pollmann 2000, p. 190, noot 142.
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Daniël 8:16.
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Zie Pollmann 2000, p. 172.
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Willem Cosijnse, zie Bijlage 2.
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Zie Pollmann 2000, p. 184, noot 111 (in tegenstelling tot wat hier staat, werd hem de toegang tot het
avondmaal nooit ontzegd. Hij werd zelfs diaken, van 1627-1629, en kwam in de vroedschap).
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In 1624 werd hij genomineerd als ouderling, maar kreeg dit ambt van 1628-1630.
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p. 25 (Obs. fol. 47r)
betaald had. Zijn zoon stond op het punt om de stad uit te gaan om zijn studie te
vervolgen.224 Deze kwestie kon op dat moment in het geheel niet bijgelegd worden.
De dankpredikatie is gehouden voor de aftocht van de vijand bij Bergen op Zoom.225
Tijdens het huisbezoek van de broeders rondom de Jacobikerk, werd er op een bepaalde
plaats een stel oude vrouwtjes aangetroffen, die hetzij, zoals ze voorwendden, uit
blijdschap om het verbreken van het beleg, hetzij door drankzucht zich zo volgegoten
hadden, dat ze buiten zinnen, laveloos en in schandelijke houding en gebaren te zien
waren. Daarom hebben we deze vrouwen, die lidmaat waren van de kerk, verboden het
avondmaal te vieren, maar toen ze de volgende dag vermaand werden, hadden ze zeer
veel berouw over de gebeurtenis.
Ds. Dunganus betaalde me 4 gulden 19 stuiver om de uitgaven te dekken die gedaan
waren voor de synodale bijeenkomst bij Francisca.
p. 26 (Obs. fol. 47v)
Een vrouw was ernstig berispt omdat ze, zonder dat belemmeringen een huwelijk in de
weg stonden, toch met een man samenwoonde. Ze zei dat ze in een andere plaats met
hem in het huwelijk verbonden was, maar volgens zeggen was het te Huissen door een
roomse priester gesloten.226
Een ander die in de kameren van Marsman woonde, en onlangs met attestatie van de
kerk van Gorinchem hierheen gekomen was als zijnde van het ware geloof, en die zijn
naam opgegeven had bij onze kerk, was naar het scheen een poos geleden door de
roomsen verleid. Hij scheen vrij ver verwijderd van de onzen en kon er niet toe gebracht
worden, noch met vriendelijke noch met scherpe woorden, zich naar gewoonte op het
avondmaal voor te bereiden. Integendeel, hij vroeg ons, hem niet lastig te vallen maar
het aan zijn eigen oordeel over te laten.
Er waren er die over armoede klaagden, anderen voerden andere zaken aan en brachten
alledaagse moeilijkheden naar voren die ons niet aangingen; en ik vond dit huisbezoek
echt een lastige opgave.
p. 27 (Obs. fol. 48r)
[vr 4-10-1622]
Op verzoek van de diakenen werd ik met Busschof afgevaardigd, met het verzoek, om naar de
vergadering van de Staten te gaan, en bij wijze van welwillend gebaar een gift te vragen voor de
noden van de armen, vanwege de overwinning die God in zijn goedertierenheid had geschonken.
Des te meer omdat op de diaconie de zware last drukt van de gezinnen van soldaten, die de
republiek verdedigen, en dagelijks hun leven wagen. De dood op het slagveld rukte velen weg,
met achterlating van vrouwen en kinderen. Die liepen er vaak haveloos bij, erger dan de bedelaar
Iros,227 en moesten uit de openbare middelen gevoed worden. Hiervoor is toen een gift van 600
gulden toegezegd.
Alle zaterdagen in de namiddag, ’s winters om 3 uur en ’s zomers om 5 uur, komen in de
consistoriekamer van de Dom een aantal predikanten en ouderlingen bij toerbeurt bijeen. Ze
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In het Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae staat geen Lieftinck uit Utrecht.
Maurits had het Spaanse beleg van Bergen op Zoom verbroken op 2 oktober. Zie voor dgl. zaken ook Van
Deursen 1974, p. 13.
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Zie fol. 63v voor het vervolg.
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noteren de namen van de stellen die gaan trouwen, en ondervragen de aanstaande bruid en
bruidegom, of ze dat volgens de regels doen, met toestemming met name van de ouders of
familieleden. En ook, of er geen beletselen zijn van bloedverwantschap of iets anders, en daarna
pas worden de drie afkondigingen vanaf de preekstoel gedaan.228
p. 28 (Obs. fol. 48v)
[wo 9-10-1622]
In het huis van de houtvester, [Eernst van Reede],229 dat leeg stond en door [Wilhelmina van
Wachtendonk], vrouwe van Oyen,230 gehuurd was, hebben ’s avonds, buiten medeweten van
de vroedschap, quae species vis est,231 de remonstranten een bijeenkomst gehouden. Ze zijn
daarbij door de schout betrapt en volgens de plakkaten beboet.232 Er waren een paar oproerige
wijven bij die veel herrie schopten, zoals Levina [van Westhuysen], de waardin in de Zwarte
Klok, en de vrouw van de afgezette predikant Van Zijl.233 Door de onbeschaamdheid van die
vrouwen en de onverschilligheid van het Hof bleef alles onbestraft.
[do 10-10-1622]
Ds. Hermannus Ribbius234 is gestorven, een goede, vrome man als geen ander, bij iedereen
geliefd, erudiet, afkomstig uit Friesland, als predikant in onze stad, is hij ons in korte tijd ontrukt
door een aanhoudende zevendaagse koorts.235 Zijn vrouw [Lysbetgen]236 is eerder dan haar man
zwaar ziek geweest, maar is er toch bovenop gekomen. Confrater Bernardus Busschof heeft een
lijkklacht gemaakt, niet minder fraai dan waarheidsgetrouw, in het Nederlands en in verzen.
Zijn dood werd betreurd door iedereen, ook door mensen van de andere religie.
[wo 16-10-1622]
Toen ik naar Amsterdam moest vertrekken, is hij begraven.
p. 29 (Obs. fol. 49r)
[zo 13-10-1622]
Het avondmaal werd gevierd in de Dom, de Nicolai (een week later) en de Jacobikerk,
waarbij burgemeester [Pieter Cornelisz] van der Lingen, ikzelf en rector Aemilius de
avondmaalsbeker aanreikten, omdat Jacob van Medemblick wegens ziekte afwezig was.
Vóór de viering van het avondmaal, tweemaal in de komende weken, namelijk op dinsdag en
donderdag, was er in de middaguren een vergadering van predikanten en de kerkenraad. Zij
kwamen om beurten bijeen, om de catechisanten te ondervragen en hun naam op te schrijven,
terwijl die daar een voor een naar voren kwamen met betrouwbare getuigen. Er was iemand bij
die pas kortgeleden in de christelijke godsdienst onderwezen was, terwijl hij ongeschoold was en
niet kon lezen. Vanwege zijn grote geloofsijver mocht hij het doopsel ontvangen.
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Vgl. fol. 36r.
Jkr. Eernst van Reede, houtvester van het Sticht van Utrecht, en zijn vrouw jkvr. Elijsabeth Wtenhoven
transporteren 21 juli 1620 aan Levina van Westhuijsen, weduwe van Dirck van Vliet, een huis gelegen omtrent
St. Jansdam, bewoond door Salomon van Gelder, belending oostwaarts ‘den houtvester selve’ (pers. comm. M.J.
Bok). Mogelijk huurde de vrouwe van Oyen dit belendende huis
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Wilhelmina van Wachtendonk, weduwe van de heer van Oyen en Dieden, gest. 1629. Zie Buchelius’
Monumenta, p. 141, fol. 74r.
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Daar ligt de kracht van vrouwen, of: zoveel invloed hebben vrouwen, of: daar heeft het alle schijn van?
232
De door Buchelius beschreven inval wordt ook genoemd in de kroniek van Cornelis Cornelisz., p. 113: ‘Den
9 October een Armyniaense vergadering gestoort op de Janskerckhoff, ’s avonts’.
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Rudolf Antonisz van Zijl, zie Bijlage 1. Zijn vrouw, Hillegond Caesarius, wsch. dochter van ds. Henricus
Caesarius, werd begraven op 8 dec. 1662.
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Volgens Van Lieburg 1996, I 205 was hij 11 okt. overleden.
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Koorts waarbij elke zevende dag een aanval optreedt, WNT.
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Lysbetgen Ribbe, zie Ecclesiastica, fol. 95r.
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p. 30 (Obs. fol. 49v)
[ma 28-10-1622]
Er is huiszoeking gedaan in de begijnhoven, en er zijn wat beelden meegenomen. Maar het
haalt weinig uit tegen papendom en afgoderij, want deze tehuizen, waar die afgoderij wordt
onderhouden en gekoesterd, blijven ongemoeid. Ze zouden of opgeruimd of in hun geheel
voor een beter doel omgevormd moeten worden. Hun beschermheren zijn goed
vertegenwoordigd in de vroedschap, en er is geen twijfel mogelijk of zij ooit voor een
rechtvaardige rechter237 verantwoording moeten afleggen.238
p. 31 (Obs. fol. 50r)
[di 5-11-1622]
De vergadering van de classis Utrecht is begonnen, en uit de ouderlingen is Jacob van Bemmel
afgevaardigd.
p. 32 (Obs. fol. 50v)
[blanco]
p. 33 (Obs. fol. 51r)
[za 9-11-1622]
De algemene biddag is vastgesteld op 13 november voor het welslagen van datgene wat door de
prins en de Staten is verordend.
Toen echter zitplaatsen in de Domkerk, met instemming van de magistraat, toegewezen werden
aan de vrouwe Van Oyen [Wilhelmina van Wachtendonk] en haar familie, hebben deken
[Eernst] van Reede als eerste, en daarna de kameraar [Willem] van Sypestein239 dat verhinderd.
De Dom was van hen, niet van de magistraat, zeiden zij. De zaak werd tot verontwaardiging van
de burgemeesters naar de raad verwezen. De kanunniken stemden er unaniem mee in, en zo werd
de zaak bijgelegd.
p. 34 (Obs. fol. 51v)
[do 14-11-1622]
Er zal verslag uitgebracht worden over inkomsten en uitgaven door Dirk van Swanenburg,
boekhouder van de diaconie. Van de ouderlingen zijn Nellesteyn en Verwoert aangewezen om
de rekening te controleren, ook Van Bemmel was aanwezig.
Gijsbert Willemsz de Roy, kanunnik van St. Marie, is op 2 november gestorven, en zijn
prebende is aan de vroedschap toegevallen, aangezien De Witte kort tevoren in Italië
eveneens in de Statenmaand gestorven was. Daarom heeft deze ex voto240 de prebende
gegeven aan de diaconie van onze kerk voor de armen, en er is al 3600 gulden voor geboden.
p. 35 (Obs. fol. 52r)
[za 23-11-1622]
237

Vermoedelijk doelt hij hier op God, de uiteindelijke rechter.
Zie Pollmann 2000, p. 179 , noot 80.
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Wsch. mr. Willem van Sypestein, Domheer etc., begr. 13 april 1624.
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Ingevolge een gedane belofte.
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In november (misschien de 23ste) hebben hun geboden gehad mr. Dirk Mode, doctor in de
rechten, met Mechteld Hogerbeets, jongedochter, wonende te Leiden.241 Hij was kanunnik
van St. Marie, zoon van NN Mertensz, eertijds pander of bode van de Lekdijk, nu heeft
(daarna had?) hij een herberg op de Ganzenmarkt in de Maagd van Gent, zijn moeder komt uit
de oude familie Cronenburg. [Mechteld] was een dochter van Rombout Hogerbeets, eertijds
pensionaris van Leiden, die nu gevangen zit op Loevenstein; beiden zijn ze libertijns of
remonstrants gezind.
Willem van Dromont, kapitein en sergeant-majoor onder kolonel Brock, met juffrouw Marie
de Cock van Nereinen,242 non in Oudwijk.
De vroedschap heeft een resolutie aangenomen om op het stadhuis geen paren te trouwen,
waarvan de een van de gereformeerde religie is, terwijl de ander rooms of van een andere
‘sekte’ is.
Aangezien kolonel Cissel in een zekere attestatie de titel van generaal gekregen heeft, is
daarna meegedeeld dat noch de Staten noch de prins hem als zodanig kenden, en dat hem deze
titel geenszins toekwam.243
p. 36 (Obs. fol. 52v)
De kerkenraad verneemt dagelijks veel ongewenste toestanden bij het trouwen, vooral het
overhaast hertrouwen van weduwen van wie de man nauwelijks begraven is. Of dat de
geboden nog niet aangetekend zijn, of dat ze gaan al samenwonen, tot grote ergernis van de
kerk. Daarom is er bij de magistraat een klacht ingediend, met het verzoek dat het openbaar
gezag ingrijpt, om de eerbaarheid van het huwelijk te herstellen en alle perikelen, die door
overhaast hertrouwen zouden kunnen ontstaan, te voorkomen. Hierover is door [de
vroedschap] geordonneerd, dat voortaan niemand (geen weduwe wel te verstaan) in het
huwelijk mag treden eerder dan twintig weken, nadat haar eerdere man overleden is. Gedaan
8 september 1617, ondertekend Bor.
Naar aanleiding hiervan stak [Jacob van] Medemblick de draak met Margriet van Renesse, die
zich beklaagde over de predikanten, omdat die haar niet wilden laten trouwen na het
overlijden van haar man Barend [van der Ham].244 Nu moest zij
p. 37 (Obs. fol. 53r)
ongetrouwd met haar vrijer [Johan Strick] gaan slapen, zei ze.
p. 38 (Obs. fol. 53v)
[blanco]
p. 39 (Obs. fol. 54r)
[ma 2-12-1622]
241
Mr. Dirck Mode, doctor in de rechten, j.c., van Utrecht, won. op de Nieuwegracht bij Hieronimus, ende
joffrouw Machtelt Hogerbeets, j.d. van Leyden, won. aldaer. DTB 93/193, 10 nov. 1622.
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Wilm Dromondt, cap. & sergiant major van’t regiment van com. Brock, guarnisoen houdende te Doesburch,
ende juffrouw Maria Kock van Delluinen, won. op de Nuwegracht. In St. Jacob den 1 dec. getrout. DTB 93/193,
10 nov. 1622.
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Op 9 juli 1626 trouwt Eduard Perk, soldaet onder den generael Sissel, DTB 94/179.
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Johan Strick, cappiteyn, ende Margriet Jansdr. van Renesse, wed. van Barendt Juriensz van der Ham, beyde
won. buyten Wittevrouwen, tr. 12 juni in de Dom. DTB 93/226, 25 mei 1623. (Zij moest dus nog een half jaar
wachten).
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Ds. Busschof gaf mij 54 stuiver om die wegens de vorige bijeenkomst van de classis aan
Francisca te betalen.
[di 10-12-1622]
Op de eerste zittingsdag van het onderzoek van de doopleerlingen (catechisanten) verschenen:
[Hendrik], de jongste zoon van Claas Meerkerk,245 gehuwd zijnde, en
een dienstmeisje van de heer Kint, wonende op de Mariaplaats.
De volgende zitting deed [Geertruid van der Steven], de verloofde van Hendrik Gout, haar
belijdenis.246
p. 40 (Obs. fol. 54v)
[wo 11-12-1622]
De kerkenraad heeft ingestemd met de aanstelling van meester Dirk [de Rijke],247 die door de
kerkmeesters en buren van de Nicolaikerk248 al feitelijk aangenomen was als schoolmeester en
voorlezer van de kerk, in de plaats van [Jan] Segerman,249 die een aantal maanden geleden
gestorven was. Toch zou hij door zijn ouderdom en zwakke gezondheid daar nauwelijks toe in
staat zijn, als hij geen hulp kreeg van een glazenmaker, [Jan de Bruyn]250 een jongeman met een
hardere stem, die in dezelfde parochie woonde. Hij [De Rijke] kreeg de voorkeur, omdat hij lang
geleden mede om de religie de stad had moeten ontvluchten, maar toch hadden wij liever gezien
dat hij uit andere middelen bijstand had gekregen.
Er werd door de diakenen op gewezen, dat de uitdeling van dag tot dag zwaarder viel. Immers,
het waren moeilijke, dure tijden, en de menigte armen groeide alle dagen, omdat ze ondanks
verscheidene plakkaten van elders de stad binnen kwamen. Als er niet snel maatregelen genomen
werden, zou te duchten zijn, dat de diaconie helemaal in verval zou raken. Daarom achtten zij het
noodzakelijk, dat de middelen verruimd zouden worden.
p. 41 (Obs. fol. 55r)
Anders moest de regeling veranderen, en daar zouden zij te gelegener tijd een nader voorstel
voor doen. Daarom is besloten een rekest uit naam van de hele kerkenraad op te stellen.
Dunganus, Teckman, en Van Bemmel kregen opdracht, om zich daar met de boekhouder van de
diaconie en de aangewezen diakenen mee bezig te houden
Er is besloten dat Jan Florisz en zijn gescheiden vrouw zich nog steeds van het avondmaal
zouden onthouden.
Er is melding gemaakt van het dansen op de bruiloft van onze neef Van Wijkersloot,251 waar
Frederique van Brienen meegetrokken was om te dansen, en ook de zusters van secretaris Van
Hilten. Nochtans hadden ze tegen de regels in aan het avondmaal deelgenomen, doch toen
verteld was, hoe het gebeurd was en dat ze er berouw over getoond hadden, is de zaak
bijgelegd.252
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Hendrick Meerkerk, zie Bijlage 2.
Geertruijd van der Steven, geb. Rotterdam, woonde op het Janskerkhof ‘bij jkr. Goldt’ (1622), in de
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247
Dirck Lambertsz de Rijck, zie Kerkmeestersrekeningen 1623-1624, fol. 51v (HUA, BA toegang 709-3, inv.
nr. 706-8).
248
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Er is gewetensonderzoek gehouden, zoals altijd vóór het avondmaal, en ook voor de beëindiging
van een synode of de bijeenkomst van een classis. Daarbij ondervraagt de een de ander, of hij in
zijn doen en laten iets te verbeteren heeft. Dit wordt ‘disciplina morum’ of tucht genoemd.253
p. 42 (Obs. fol. 55v)
Rond deze tijd zijn Flaman en ik in onze wijk begonnen met huisbezoek. We hebben Pieter van
Houten254 en Otto van Eck, de laatste nog jong, de eerste een oudere man, getroost. Ze waren
allebei door ziekte getroffen, en zijn daar niet veel later aan overleden. Zo troostten we ook de
weduwe van [Jan] Segerman, die negen kinderen te onderhouden had, en een vrouw in
Zonneburg met een ernstig zieke zoon. Verder vonden we geen lichamelijk zieken, maar wel
mensen met geestelijke problemen.
Een bakker in de Twijnstraat had klachten over Reyer Willemsz, meester van het Tuchthuis.
De bakker zei namelijk dat Reyer een paar keer met zijn vrouw en soms met Pieter Christiaensz,
die in dat huis zat om zijn leven te beteren,255 ’s nachts in zijn huis kwam om samen te zuipen, en
hij was verantwoordelijk voor die Pieter. Maar hij werd opgelicht, want toen Reyer voor iets
betaald had wat voor het Tuchthuis was, had hij er in het betalingsbewijs bijgeschreven, dat hij
de bakker geheel en al voldaan had. Maar de zuippartijen en andere schulden die hij met Pieter
samen had gemaakt, waren niet in de betaling opgenomen. Reyer ontkende dat allemaal terwijl
hij bij zijn volle verstand was, en zei dat hij de kwitantie had, als bewijs dat de bakker het hele
door hem verschuldigde bedrag had ontvangen. Hij was bereid dat onder ede te verklaren, en hij
zou zich daarenboven van schuld zuiveren.
p. 43 (Obs. fol. 56r)
Van [Daniel] Koos256 hadden we gezegd dat hij bereid was tot verzoening, en daarom tot het
avondmaal toegelaten kon worden, terwijl we nu meenden dat hij een weerspannige ruziemaker
bleef. Er werd tegen hem ingebracht, dat hij onlangs in Zeeland de goede naam van een
tegenstander bezoedeld had. En inderdaad kon ik getuigen van zijn vrouw dat dit zo vaak
gebeurde als zij bij mij aandrong op kwijtschelding. En daarom moest hij bij haar vandaan
blijven, totdat hij de tegenpartij voldoening gegeven had, of daadwerkelijk met hem verzoend
was, dat wilde de kerkenraad.
Koos had het daar moeilijk mee, en hij verkondigde luidkeels hoe standvastig hij en de zijnen in
het ware geloof waren. Hij meende dat hem onrecht gedaan werd en voegde daar nog veel aan
toe, dat kon aantonen dat hij nu wel ver van het christelijke geloof afstond. Immers, hij had
besloten, voortaan niet meer naar de kerk te gaan, en zich op alle manieren op zijn tegenstander
te wreken, eventueel met moord of bloedvergieten. En hij zou de kerkenraad de hele schuld van
die misdrijven geven.
p. 44 (Obs. fol. 56v)
We hebben ook nog met twee remonstrantse vrouwen, die door hun aard zeer volhardend in het
kwaad waren, gesproken. Aleid [Schipperius], de vrouw van Antoni van Voorst,257 en Dirkgen
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Zie fol. 37v.
De pas afgetreden ouderling en regent van het Tuchthuis
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Buchelius werd in mei 1623 regent van het Tuchthuis. In zijn dagboek Acta Ergasterii wordt deze
Christiaensz niet genoemd.
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Zie fol. 45v-46r over de ruzie tussen Daniel Koos en Jelis Jacobsz.
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Alidt Schipperius, wed. van Antoni van Voorst, begr. 10 dec. 1638.
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[van Elburg], de vrouw van Gerrit van der Hoolck,258 die weigeren om het voorbeeld van hun
man te volgen.259 Ze gaan niet naar de kerk, want ze willen alleen de kliek van oproerige en
ongehoorzame predikanten zien. Beter en vreedzamer was wat de vrouw van NN van
Broekhuizen deed, die in deze zaak van mening verschilde van haar man. Hoewel ze weinig
waardering had voor hun uitzetting, wilde ze toch niet wegblijven van de kerkdiensten.
De kinderen of gebroeders Hoboken hadden ruzie met hun moeder, een buitenlandse vrouw, 260
die teveel schulden maakte. Haar zoons hadden aangeboden, haar zaken te regelen en haar eerlijk
te onderhouden, als zij wilde stoppen met haar bedrijf dat haar te gronde zou richten. Maar toch
deed ze niet anders dan klagen en op hen schelden. Toen ze kortgeleden erg ziek was, had ze
Flaman laten roepen, omdat ze tegenover hem op haar sterfbed wilde verklaren, dat ze hun nooit
vergaf wat zij tegen haar misdaan hadden.
p. 45 (Obs. fol. 57r)
[ma 23-12-1622]
Arnoldus Teckman, had een droevig bericht gekregen, en stelde de kerkenraad ervan op de
hoogte. We vernamen dat zijn schoonvader in Dordrecht verdronken was. Hij moest daar dus
naar toe op een zeer ongelegen moment, omdat het avondmaal in drie kerken gevierd moest
worden.
Maria Gillis, weduwe van Reinier [Bastiaensz], onze vroegere buurman, was al tot het
avondmaal toegelaten, maar nu dook er meteen een ander beletsel op. NN Vereem, de zoon van
Reinier zei namelijk, dat hij gekwetst was door haar toelating, omdat zij tweemaal onder een
andere naam koopwaar had weggenomen. Door die diefstal was ze in zekere zin schuldig,
ondanks dat ze, toen ze betrapt was, wel betaald had, maar ze had later nooit enige spijt betoond.
Hierop haalde ze er van alles bij, en verontschuldigde zich, alsof er sprake was van een
misverstand. Toch kreeg ze de opdracht, zich van het avondmaal te onthouden.
p. 46 (Obs. fol. 57v)
Een statuut van de provinciale synode, dat een jaar geleden gemaakt was, verhinderde, over te
gaan tot het zoeken en benoemen van een nieuwe predikant na de dood van Hermannus Ribbius.
Als een van de predikanten zou komen te overlijden, zou de synode of de classis er bij de
plaatselijke overheid op aan dringen, dat één jaarinkomen aan de weduwe en de kinderen van de
overledene toegewezen zou worden. De overgebleven predikanten van die classis zouden er
intussen voor zorgen, dat er geen kerkdiensten zoden uitvallen.
Evenwel, toen wij dat aan de vroedschap wilden gaan vragen, werd dat afgeraden door degenen
die vanuit het stadsbestuur in de kerkenraad zaten. Ze zeiden, dat het zeker was, dat daar zeer
zeker veel op tegen zouden zijn, en dat een stemming het niet halen zou. Het statuut leek
voornamelijk gemaakt te zijn ten gunste van weduwen die in dorpen woonden, en maar 50
gulden toegewezen kregen na de dood van hun man, terwijl die in de stad 250 gulden konden
krijgen. Om die reden waren we ervan overtuigd dat we dit voorlopig niet aanhangig moesten
maken, en er werd besloten om op een andere rechtsgrond een uitkering te vragen voor de
weduwe van Ribbius.
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Dirckgen van der Elborch, huysfrouw van Gerrit van der Hoolck [Jansz], oud-cameraer, begr. 19 april 1636,
nal. haer man en een echte mondige soon.
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Zie Pollmann 2000, p. 170, noot 35.
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Misschien Engeltgen Claes Weyman, wed. van Jan Hoboken, 1637; of Maychgen, wed. van Matthijs
Hoboken, 1660?
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p. 47 (Obs. fol. 58r)
[blanco]
p. 48 (Obs. fol. 58v)
[wo 25-12-1622]
Op eerste kerstdag in de Dom bij het avondmaal hebben alleen wij, burgemeester [Pieter
Cornelisz] van der Lingen en ik, de beurt als schenkers op ons genomen, terwijl Medemblick en
rector Aemilius voor Nellesteyn en Verwoert in de Geertekerk hetzelfde zouden doen.
[do 26-12-1622]
Op tweede kerstdag ben ik in de Jacobikerk, samen met [Barbara] van Warmelo,261 weduwe van
Nicolaas Berck, de onlangs overleden burgemeester, en Catharina Vos, de vrouw van Hendrik
van Wijkersloot, getuige geweest bij de doop van het kind van neef [Anselm] Salmius,
pensionaris, dat Sophia genoemd is.262
Rond deze tijd is overleden Emilia Bardes, ongehuwd, die erg ziek was, en er werd gezegd dat
zij ten profijte van de armen van Utrecht 3000 gulden vermaakt had.263
Lijsten van de deling of collecte, in de Dom deze week gedaan:
zondag
proefpredikatie
1e kerstdag
2e kerstdag
donderdag
vrijdag
totaal

39-2-8
12-0-8
46-3-8
83-4-0
51-1-0
27-0-8
16-4-8
29-5-4
11-15-0
11-16-0
327-12-12
=======

p. 49 (Obs. fol. 59r)
[wo 1-1-1623]
Het avondmaal is gevierd in de Buurkerk; en van de ouderlingen bedienden daar burgemeester
Van der Lingen en Medemblick.
Ingevolge ons verzoek aan de magistraat om aandacht te schenken aan de problemen van de
armen, en uit het college iemand daarmee te belasten, zijn daartoe aangewezen de schepenen
Aert van Eck en Jan Florisz van Nijpoort, om over de voorgestelde middelen te horen. Er is in
mijn aanwezigheid voorgehouden, dat óf de geldmiddelen aanmerkelijk vermeerderd zouden
worden, gezien de grote nood en het grote aantal armen, óf dat men het reglement zou moeten
veranderen.
261

Begr. 6 okt. 1628.
Mr. Anselmus Salmius, gewezen pensionaris, en Hendrickgen Jans van Wijkersloot, DTB 1/180. Hij was in
1622 wegens krankzinnigheid afgetreden, zie Pollmann 2000, p. 164
263
Zij werd overluid in de Dom 30 dec. 1622. Haar testament wordt niet vermeld in de index protocollen van
C.A. de Kruyff in Het Utrecht Archief.
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De diakenen zeiden, dat in de kerken bij de dagelijkse collecten te merken was, dat die de
inzamelingen van zo’n 8, 10 of 12 jaar en daarvoor verre overtroffen, en dat ze daarom ook
wel voldoende zouden zijn, om de arme lidmaten van de kerk te onderhouden. Maar de
toeloop van allerlei andere armen werd geleidelijk zo
p. 50 (Obs. fol. 59v)
groot, dat, hoewel er extra subsidies waren, de uitdelers steeds te kort kwamen. Ze waren nu
immers verplicht, aan alle armen, van welke religie ook, hulp te verlenen. Grote wanorde
ontstond door de roomse uitdelers, die de meerderheid van de gasthuizen, kapittels en
soortgelijke instellingen vormden, omdat die vooral voor hun eigen aanhang zorgden. Zij
konden niet weten, wat de armen die van hen hulp gekregen hadden, daaroverheen nog van de
diaconie kregen.
Daarom was het nodig, om een algemene Aalmoezenierskamer op te richten,264 naar het
voorbeeld van andere naburige steden. Daarin zouden enkele leden van alle colleges, die
zulke uitdelingen deden, zitting moeten nemen, om elkaar op de hoogte te kunnen houden van
wat ieder van de voornoemde armen genoot, en daar orde in aanbrengen. Wanneer dit
gerealiseerd was, zou men merken dat het geld dat voor de armen beschikbaar was gesteld,
p. 51 (Obs. fol. 60r)
ruimschoots genoeg zou zijn, om alle armen rijkelijk in te laten delen. En daardoor zou ook
alle misbruik geweerd kunnen worden, wanneer alle voornoemde colleges met elkaar contact
onderhielden.
Hier werd tegenin gebracht, dat dit moeilijk te realiseren zou zijn, omdat iedereen aan zijn
oude gebruiken en vrijheden zou willen vasthouden. Ook zouden sommigen er daardoor van
weerhouden worden, schenkingen aan de armen te doen, als die niet volgens hun bepalingen
werden uitgevoerd. Er werd ook gezegd, dat er in het verleden al verscheidene besprekingen
over deze materie gehouden waren, die men bij de stadssecretaris [Jan Claesz van]
Leerdam265 zou kunnen vinden. Het was aan te bevelen, hem op te zoeken, aleer men verder
zou gaan.
In de kerstweek en de erop volgende week werd geconstateerd, dat alleen al in de Dom door de
diakenen meer dan 500 gulden gecollecteerd was.
Er werd gemeld dat door de inwoners van Jutfaas en de heer [Louis de Malapert]266 beroepen
was Adrianus de Raedt,267 die ook door de classis goedgekeurd was, hoewel hij zeer naar de
remonstrantse zijde overhelde. Dat was in een dorp zo
p. 52 (Obs. fol. 60v)
dicht bij de stad niet zonder gevaar, voornamelijk omdat hij een zeer begaafde predikant was.
Daarom was het te duchten, dat hij wellicht een scheuring kon maken, en het hem hier niet aan
aanhang zou ontbreken. Daar werd tegenin gebracht dat, hoewel hij aanvankelijk enigzins
geneigd geweest was tot de remonstranten, hij evenwel nooit zijn dienst verlaten had.
Integendeel, hij had zich altijd zeer goed en bescheiden gedragen, zijn classes en synoden waren
264
De Aalmoezenierskamer werd te Utrecht eerst in 1628 opgericht (vgl. ook Vroedschapsresolutie 15 mei 1627)
– noot Muller; zie ook Pollmann 2000, p. 171, en Ecclesiastica, fol. 82v.
265
Hij werd in 1587 substituut secr., en in 1600 secretaris van de stad Utrecht, Van de Water 1729, III, 262.
266
Louis de Malapert, sinds 1617 heer van het Overeind van Jutphaas, sinds 1623 van het Nedereind, zie
Leverland 1963, p. 17.
267
Adrianus Lievensz de Raedt, pred o.a. Jutphaas febr. 1623, Tiel 1626, zie Bijlage 1.
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tevreden over hem, en hij had van iedereen zeer eervolle en goede getuigenissen gekregen. De
voornoemde bedenkingen schenen daarom nodeloos te zijn.
Er werd gevraagd of een vrouw die overspel met de man van een tante gepleegd had, na de dood
van die tante een wettig huwelijk met hem kon sluiten. Dat kon zeker niet, zoals reeds op een
eerder synode was vastgesteld. Maar omdat het niet onze taak was, een rechterlijke uitspraak te
doen over de vragen van een willekeurig iemand, hebben we gezegd dat wij, als het om een
gewetenszaak ging, antwoord zouden geven. Maar als iemand de vraag zou stellen ter
bevestiging van zijn recht, zouden wij de richtlijnen van de
p. 53 (Obs. fol. 61r)
overheid afwachten, om de schijn te vermijden dat wij de grenzen van het rechtsbestel zouden
overschrijden.
[za 11-1-1623]
In mijn aanwezigheid als ouderling is aangetekend om de geboden te doen van Pieter de Swart,
vaandrig onder Willem Copier van Culemborg, kapitein, garnizoen houdend te Hasselt, met
Constantia Bakeliers, jongedochter van Wesel, wonende bij de Hiëronymusschool.268 Ze waren
beide afwezig, maar zoals de broeders zeiden, waren ze eerder deze week wel verschenen, omdat
de geboden ook op andere plaatsen moesten worden gedaan.
Rond deze tijd zijn ook de geboden gedaan van Nicolaas Stochius,269 predikant in Jaarsveld, met
[Geertruid van Rijssen].
p. 54 (Obs. fol. 61v)
[wo 22-1-1623]
Er was een vergadering bijeengeroepen, om de procedure rond benoeming en keus van een
nieuwe predikant voor te bereiden. Burgemeester Van der Lingen meende dat we allereerst een
of meer kandidaten behoorden te hebben, waarop wij onze aandacht konden richten. Anderen
meenden dat men instemming van de magistraat behoorde te verzoeken, om dan over de zaak
overleg te plegen. Ook zeiden ze, nog geen plannen te hebben tot een benoeming. Er werd
besloten, de zaak nog wat te uit te stellen tot het verzoek aan de vroedschap, en pas bij de
eerstvolgende vergadering nader overleg te plegen. Er werd ook melding gemaakt van Florentius
Johannis,270 die namens de kerk van Sneek bij de synode van Dordrecht aanwezig was. Onze
kerk had hem al eens eerder verzocht, maar zonder succes, maar men meende nu wel gehoor bij
hem te zullen vinden.
Aert Andriesz, onze bode, heeft een nieuwjaarsgeschenk gekregen.
De biddag die de hoge overheid op 29 januari voorgeschreven had, is in ons college afgekondigd
met het schrijven dat
p. 55 (Obs. fol. 62r)
daartoe diende. Deze brief was nadrukkelijker en dringender opgesteld, waaruit men de
noodzaak op dit moment kon bespeuren. Het was te wensen dat dit niet alleen op papier maar
ook in het binnenste van ons aller hart ingeprent, en metterdaad en in het leven bewezen wordt.
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Petrus de Swart, vendrich van capiteyn Wilhelm Coppier van Cuylenburch, garnisoen houdende tot Hasselt,
ende Constantia Backeliers, j.d. van Wesel, woon. bij Jeronymusschool. DTB 93/200, 12 jan. 1623.
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Nicolaus Stochius, bedienaer des Heiligen Evangeliums tot Langeracq, ende Geertruydt van Rijssen, j.d. van
Utrecht, won. op Domskerckhoff, DTB 93/200, 12 jan. 1623. Zie ook Bijlage 1.
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Zie Bijlage 1.
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Er is melding gemaakt van de brutale en goddeloze vrouw van de heer Van Aertsbergen, die de
kerk bespot en bedrogen had, [en toch] deelgenomen heeft aan het avondmaal. Want in plaats,
dat zij zich met rector Aemilius verzoend had,271 zoals ze had gesimuleerd, slingerde ze hem
grove beledigingen naar het hoofd, omdat hij (volgens haar) niet ophield, haar zoon te sarren,
dagelijks, in het openbaar en voor iedereen te zien, om hem dan straf te kunnen geven. En
tenslotte had zij durven uitkramen, dat zij die zaak uit haar hoofd had gezet, en dat haar zoon de
straf op zich genomen had. Evenwel, die mooie verzoening was integendeel duivels, en bedacht
om de christelijke religie te bespotten.
Aan het eind van de middag heb ik de propositie gehoord van een geloofsonderwijzer die niet
gestudeerd had,272 over het onderwerp, ‘Komt allen tot mij die belast en beladen zijt’.273 Hij
sprak daar heel behoorlijk over, tot onze verwondering, zijn uitspraak was wel duidelijk maar
ook wat haastig. Zijn indeling
p. 56 (Obs. fol. 62v)
tamelijk goed, zijn aanhalingen uit de bijbel waren correct, rekening houdend met zijn jeugdige
bevattingsvermogen.
[zo 19-1-1623]
De zondag tevoren waren de geboden gegaan tussen een knopenmaker, wonende in de buurt van
de Munt, waar zijn vader muntgezel geweest was, en NN. Daar heeft Christina Palmart274 met
haar moeder bezwaar tegen gemaakt. Ze zei dat hij met instemming, jazelfs aandrang van zijn
moeder, bijna met haar getrouwd zou zijn. Die beschouwde haar al als schoondochter, en had
haar ook dikwijls bij haar en hem uitgenodigd. Zij was namelijk al van jongsaf met hem
omgegaan en kende hem door en door. Ze kon hem ook heel goed in het gareel houden als hij
dronken was, wat nogal eens gebeurde. Ze vertelde ook dat hij gehandicapt was en dat er
tweemaal (gesneden?) veel overlast en smerigheid ontstaan was. Maar ze had van hem
trouwbeloften, die hij met dure eden, zoals zij zei, had bevestigd en tenslotte ook bezegeld door
met haar naar bed te gaan.
Ze bracht alles met goede, aanvaardbaar klinkende argumenten naar voren, en wist haar woordje
goed te doen, maar echte bewijzen leek ze niet te hebben. Toch is er besloten, de geboden de
volgende dag na de
p. 57 (Obs. fol. 63r)
tweede publicatie op te schorten, totdat alles duidelijker zou worden. Zij is gestraft voor haar
lichtzinnigheid, omdat zij met geslapen had, zoals zij bekend had. Ze had er beter bij na moeten
denken, zoals de eerbaarheid en het christelijk geloof vereiste. Toen kwam ze met de gewone
smoes dat ze gedwongen was. Maar haar handel en wandel kennende, betwijfelen wij dat zeer.
Het eerste [gebod] is doorgegaan nadat een rekest aan het gerecht aangeboden was, en partijen
daarna gehoord waren, en Christina in het ongelijk gesteld is.
[wo 29-1-1623]
Dunganus heeft gepreekt, en aan het eind bad hij God, zich te verwaardigen, ons te beschermen
tegen de tirannie van de Spaanse koning, de paus van Rome en de keizer. Hij zei dat aan deze
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Zie fol. 38r e.v.
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drie het geslepen zwaard was gegeven door de vergramde God, om ons te straffen, zijn stof
nemende uit Ezechiel, hoofdstuk 21.275
De collectes bedroegen in de Dom op die dag omtrent 150 gulden.
[do 30-1-1623]
De weduwe van oud-burgemeester Dirk Canter verzocht als lidmaat van de kerk een aanbeveling
van de kerkenraad aan de rector [van het gymnasium illustre] te Harderwijk, om goed toezicht te
willen houden op haar kleinzonen die daar naar school gaan, hetgeen ook gedaan is.276
Huwelijksproclamatie gedaan van Pieter Brinkhoff, doctor in de medicijnen te Alkmaar, en
juffrouw Cornelia Zael van Uteneng.277
p. 58 (Obs. fol. 63v)
Ook het volgende probleem werd besproken. Een vrouwspersoon had eerst het
huwelijksgebod tegengehouden van iemand, waar ze mee getrouwd was, zoals ze zei. Maar
toen heeft die zich omdat hij soldaat was, in een andere plaats, en naar we vernomen hebben,
in Huissen, laten trouwen. Nu verzocht ze aangetekend te worden met een man, waar ze nu
mee verloofd was, naar ze beweerde.278
Zij heeft als antwoord gekregen, dat ze eerder gezegd had, dat ze getrouwd was met de
voorgestelde. Ze moest nu eerst door hem van haar trouwbelofte ontslagen worden, of anders
door de overheid als ongehuwd erkend. Toen zij dit voor de magistraat wilde verzoeken,
stelde ze het voor, alsof hij het tegengehouden had op instigatie van anderen. Zij had te
goeder trouw met hem geslapen, maar hij had het uitgemaakt, en was nu met een ander
getrouwd.
Hierover heeft de magistraat advies gevraagd van de kerkenraad. Bij deze gelegenheid is
voorgesteld, dat men er bij de magistraat op aan zou dringen, dat op dergelijke hoererij, die in
deze stad zo overvloedig bedreven worden, beter moest worden gelet, en dat die niet
ongestraft behoorde te blijven.
Ook dat er een bepaalde straf gevoegd moest worden bij de wet, die gemaakt is tegen de
weduwen, die binnen twintig weken na overlijden hun man hertrouwen.
p. 59 (Obs. fol. 64r)
Immers, een wet zonder sancties is volkomen lachwekkend.
[---2-1623]
De geboden zijn gedaan van
- Dirk van Steenbergen, doctor in de medicijnen, met Fennetgen Stevens van Amsterdam.279
- Aernt Pelgroms van Danzig (Gdansk) met Annichgen Lieftinck van Utrecht.280
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Ezekiël 21:24-25: Het zwaard van de Heer (of van de koning van Babylonië) tegen Jeruzalem en tegen de
Ammonieten.
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Een vrouw, een ‘zuster’ van de grote groep die van aalmoezen leefde, goed van aard en goed in
de leer, wilde nochtans ontkomen aan de harde noodzaak om ondersteund te werden. Ze had
daarom haar woord gegeven aan een man, waarvan ze meende dat hij haar zou kunnen
onderhouden. Maar het pakte anders uit, ze had spijt en wilde wel weer van deze relatie
ontslagen worden. Ze zei dat zij ongeschikt was voor het huwelijk, hoewel zij tevoren getrouwd
geweest was, en twee kinderen gekregen had. Nu had ze het zover gekregen, dat de genoemde
man haar liet gaan, en nu is ze gekalmeerd.
p. 60 (Obs. fol. 64v)
[wo 5-2-1623]
Er was een voorstel naar aanleiding van het plan van de stad Utrecht,281 om de ordonnantie te
herzien. Het zou goed zijn om er nu bij de magistraat op aan te dringen, dat er op allerlei punten
waarvan men meende dat ze een probleem waren voor kerk en staat, beter gelet zou moeten
worden, bijvoorbeeld:
- de ontheiliging van de naam van God door te vloeken en te zweren,
- de ontheiliging van de zondag,
- het spelen en andere onbeschaamdheden, die door de jeugd gepleegd worden,
- ook de hoererij, en ontucht in het huwelijk,
en dergelijke dingen die bij deze gelegenheid zouden kunnen worden aangepakt.
De meisjes die gecatechiseerd worden, een groep van meer dan twintig, vragen om een zekere
levensregel waar zij zich naar zouden kunnen richten. Er werd besloten hun ijver daarin te
volgen.
Er werd geklaagd dat de brouwers twee groepen catechisanten, die ’s zondags in het
Catherijneconvent bijeenkwamen, niet in hun kamers toegelaten hadden. Burgemeester [Pieter
Cornelisz van der Lingen], een bierbrouwer, had daarbij een oogje dichtgeknepen. Het lijkt er
wel op, dat in plaats de godsdienstijver te bevorderen, men die juist probeert
p. 61 (Obs. fol. 65r)
te verflauwen, zoals men dagelijks met eigen ogen kan zien. Het lijkt wel of men liever ziet dat
het roomse bijgeloof bijna in het openbaar uitgeoefend wordt, dan dat de jeugd opgevoed wordt
in de kennis van Gods woord en in de godvrezendheid.282
Voor het controleren van de rekening van de boekhouder van de diaconie werden uit de
kerkenraad aangewezen Verwoert en Nellesteyn.
Nellesteyn is eveneens met Medemblick aangewezen, om de zaken van de weduwe Ribbius bij
burgemeester Buth te behartigen. Ze moeten voorstellen, dat er in verband met de twee
verhuizingen in de korte tijd dat haar man geleefd heeft, en zijn langdurige ziekte, een zekere
toelage aan haar toebedeeld wordt. Er is immers al ongeveer een half jaar na het overlijden van
haar man verstreken.
Ds. Langius scheen overigens nogal afkerig van Florentius Johannis, die onlangs voorgesteld
was. Hij had een voorkeur voor een zekere Johannes Hattemius,283 predikant in Barneveld op de
Veluwe, een voortreffelijk kandidaat door zijn briljante geest en zijn grote vroomheid.
[Dirk] Swanenburg bepleitte met zijn conceptvoorstel, dat men behoorde over te gaan tot het
oprichten van een echte Aalmoezenierskamer, waarbij hij de gebreken en de fouten van de
bestaande toestand aantoonde. Langius voelde er weinig voor, al vond hij wel, dat de
gebreken aangepakt moesten worden;
281
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p. 62 (Obs. fol. 65v)
maar verandering was gevaarlijk. Men behoorde zonder onderscheid te delen, en de diakenen
moesten niet alleen de lidmaten van de kerk, maar aan alle anderen in de collecten laten delen.
Bovendien was het gevaarlijk, een kamer op te richten waar roomsen in zouden zitten, die
juist van alle bedieningen uitgesloten moesten blijven.
Het project werd door Nellesteyn meegenomen om door te lezen, want in zaken van dergelijk
gewicht mocht niet te snel en zonder goed overleg gehandeld worden.
[za 8-2-1623]
Na de middag zijn wel 14 of 15 paren aangetekend om te trouwen, waaronder als voornaamste:
- Willem Mijs, weduwnaar van [Margrietgen] van Velthuysen, met Heiltgen Utenwaal,
jongedochter,284 nicht van burgemeester Buth, bij wie ze inwoont.
- Robrecht Gallus Slompf van Neurenberg, jonggezel, soldaat onder kapitein [Hans Georg]
Scheffer, met Maria Logier, jongedochter van Arnhem.285
- [Karel Cornelisz] met Geertruid Knobben van Esens.286
- Hendrik Jorisz van Stamhorst, een oude man van boven de 60, helemaal grijs, weduwnaar, met
een meisje van 18 jaar, Beliken Peters van Grave.287 Ze was zijn dienstmeisje, en hij gaf toe dat
hij nu al zes weken met haar in concubinaat leefde. En toen hij gestraft werd, omdat hij op zo’n
hoge ouderdom zijn huwelijk zo onzedelijk begon, zei hij,
p. 63 (Obs. fol. 66r)
dat hij meende, een goed werk te doen dat hij het meisje in eer en deugd als vrouw nam. Er was
een probleempje door de absentie van de vader, maar zijn vrouw verklaarde, dat hij er mee
instemde. Het meisje was niet van wettelijke geboorte, en daarom kon betwijfeld worden of hij
de vaderlijke macht had. Toch werd er beslist, dat de toestemming voor het huwelijk zonder
onderscheid gevraagd moest worden.
Voor ons verscheen ook de luitenant van Carduel, een Engelsman, met een ongetrouwde soldaat.
Deze vertelde dat hij hier al drie geboden gehad had, en twee te Heusden, en dat de predikant van
die stad verklaarde, dat er bij de derde geen moeilijkheden te verwachten waren. Daarom
verzocht hij, morgen al te mogen trouwen, en de luitenant wilde zich garant stellen, dat er geen
verhindering komen zou. Daarop werd hem geantwoord dat dit strijdig was met de wetten, maar
omdat hij er erg op aandrong, werd hem toegezegd, dat het aan de vergadering van de
kerkenraad die om vier uur begon, voorgelegd zou worden. Maar toen die tegenstemde, raakte de
Engelse luitenant buiten zichzelf van woede, en zei dat het een belediging was. Hij haalde er van
alles bij, zijn verdiensten en dappere daden voor het land. Het raakte kant noch wal, want de kerk
had hem noch de
p. 64 (Obs. fol. 66v)
de jongeman ongelijk gedaan, maar volgde alleen de ordonnanties.
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Omdat Johannes Flaman, scriba van die dag, zich niet goed voelde, en niet kon verschijnen, is de
zaak waarover op de bijeenkomst gesproken zou worden, uitgesteld.
[zo 9-2-1623]
In plaats van Flaman heeft Busschof in de Dom gepreekt.
[wo 12-2-1623]
Er was een reguliere bijkomst van de kerkenraad, en er is gesproken over het kiezen van een
nieuwe predikant, waar heel verschillend over gedacht werd. Busschof haalde een papier
tevoorschijn met een statuut van de vroedschap van de stad Utrecht, waarin stond dat er alleen tot
de benoeming van een predikant overgegaan mocht worden, als er twee hiervoor speciaal
aangewezen raadsleden bij aanwezig waren. Dit was duidelijk strijdig met de vrijheid en de
statuten van de kerk, en daarom was waakzaamheid geboden. Om dit zo goed mogelijk te laten
verlopen, en omdat er nu verschillende leden van de kerkenraad afwezig waren, is afgesproken
dat er over twee dagen een buitengewone vergadering bijeengeroepen zou worden, om dan
uitvoeriger op de zaak in te gaan.
[vr 14-2-1623]
Er was een vergadering van de kerkenraad, waarbij burgemeester Van der Lingen, Teckman en
rector Aemilius afwezig waren.
Er werd weer gesproken over de beroeping van een predikant en wel in overleg met de overheid:
waarin twee moeilijkheden die daar konden optreden, besproken werden. Namelijk de al eerder
genoemde resolutie van de vroedp. 65 (Obs. fol. 67r)
schap, en de pressie, om een predikant die door de magistraat wordt voorgesteld, te kiezen.
Over het eerste werd gezegd dat het strijdig is met de kerkenordening en de algemene praktijk
van de christelijke kerk, omdat haar de vrije keus toekomt. Maar de vroedschap heeft de
voornoemde oorzaak tot haar resolutie genomen uit het 4e artikel van de kerkenordening, waar
gezegd wordt dat die verkiezing geschieden zal in goed overleg met de christelijke overheid.
Daarom wordt gezegd, dat het overleg bestaat uit drie fasen, namelijk
1. het verzoek, en de toestemming om met medeweten van de overheid daartoe over te gaan,
2. als de nominatie geschied is, wordt die aan de overheid voorgesteld, en haar oordeel daarover
afgewacht,
3. de goedkeuring.
Vervolgens werd de authentieke kerkenordening vertoond, door de secretaris ondertekend, met
de interpretatie van de Staten op de voornoemde moeilijkheden.
Over het tweede werd gezegd, dat het onbehoorlijk zou zijn om te proberen, de kerk iemand op
te dringen. Maar als er iemand door de overheid voorgedragen zou worden, behoorde men daar
bij de verkiezing toch mede op te letten.
Doch om zoveel mogelijk alle wrijvingen voor te zijn, is besloten, dat Langius en Busschof
samen met Nellesteyn, met burgemeester Buth
p. 66 (Obs. fol. 67v)
gaan spreken. Zij zullen hem de interpretatie laten zien die de Staten al aan dat punt gegeven
hebben, en waar door de vroedschap niet op was gelet. Zodoende kon wie daar kennis van had,
de vroedschap verder onderrichten. Wij kregen ook opdracht om te trachten, met de vroedschap
in goed overleg te komen tot een keus van een predikant.
En bovendien moesten we een rekest in te dienen, om de vroedschap te vragen, bij het maken
van de nieuwe ordonnantie, of bij het verbeteren van de oude, te willen letten op:
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a. de wantoestanden van de veelvuldige onzedelijkheden en hoererij, die dagelijks straffeloos
geschieden,
b. de ordonnantie op het hertrouwen van weduwen met straffen bevestigd wordt, en dat de
gewenste eerbaarheid onderhouden wordt.
c. het vloeken en godslasteren, want dat zijn zonden waarvoor God hele landen strafte, jazelfs
uitroeide.
Preses Langius en scriba Flaman met een ouderling, A.van Buchell.
Er werd een verzoek voorgelezen van een jongeman, Michael Corvinus geheten, uit Kremnitz in
Hongarije, die in Heidelberg theologie studeerde,288 en daar beroofd is van zijn boeken en andere
p. 67 (Obs. fol. 68r)
bezittingen. Toen hij in Leiden aangekomen was, vroeg hij ondersteuning om zijn studie te
kunnen voortzetten, omdat zijn ouders door de oorlogen in Hongarije straatarm geworden waren.
En nu was hij ook zijn inkomsten, met name de opvoeding van enige jongeren, kwijtgeraakt. Hij
vertoonde daarbij ook een attestatie of getuigschrift van Daniël Heinsius, secretaris van de
universiteit van Leiden. De student kreeg als antwoord, dat wij hem wat reisgeld zou geven, en
als hij te zijner tijd studieresultaten kon aantonen, dat wij dan zouden bekijken of wij hem een
studietoelage konden geven.
[zo 16-2-1623]
Brandstichters uit de remonstrantse factie hadden het plan gesmeed, prins Maurits en leden
van de regering van de Republiek om het leven te brengen, en in verschillende plaatsen brand
te stichten. Op die manier wilde hun schadelijke factie tegen de staat en het welvaren van dit
land in de regering binnendringen, om de algehele ondergang van de republiek te
veroorzaken. Maar ze zijn ontdekt, en sommigen, die deze extreme, barbaarse plannen
verafschuwden, zijn daarom uit zichzelf naar onze kerkdiensten gekomen, waaronder [Willem
van] Sypestein en [Mattheus de] Pauw,289 allebei kanunniken, die vandaag in de Dom geweest
zijn. Het is te hopen, dat anderen, van wie het geweten niet geheel en al verdorven is, en die in
hun hart nog enige liefde
p. 68 (Obs. fol. 68v)
voor hun vaderland overgehouden hebben, dit voorbeeld zullen volgen. Wanneer wij dan zo
verenigd zijn, mogen wij de almachtige God danken, en ons met des te meer ijver inzetten
voor de welvaart en de verdediging van ons land, door Gods genade.290
[ma 17-2-1623]
Wij zijn (ik ben?) voor de vroedschap verschenen, ten einde, zoals op folio 67v vermeld staat, in
overleg met de overheid te komen tot de benoeming van een nieuwe predikant. Bovendien
hebben we een rekest aangeboden, met de bedoeling, bepaalde misstanden aan te pakken. We
kregen als antwoord, dat er op deze zaken gelet zou worden, en dat er zo spoedig mogelijk
antwoord zou komen. Maar we waren nauwelijk vertrokken, of een stadsdienaar kwam ons
achterna, met het verzoek of wij nog even binnen wilden komen. Toen we daar stonden, is ons
meegedeeld dat we over zeven dagen weer moesten verschijnen, en dat in de tussentijd de zaak
in overweging zou worden genomen. Er werd ons met nadruk gevraagd, te letten op de
predikanten uit het eigen gewest, en dat we die voorrang zouden geven boven anderen. We
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moesten de oud-studenten van de provincie bevoordelen, hetgeen als ze de gelijkwaardig zouden
zijn aan overige kandidaten, door het rechtsgevoel ondersteund wordt.
Een zekere Claude l’Artelière, voorheen kanunnik van Metz, was ooit naar ons land gevlucht en
werd op privékosten van ouderlingen en
p. 69 (Obs. fol. 69r)
andere leden van de kerkenraad geholpen om aan de universiteit van Leiden te studeren.291 Hij
was nu benoemd in een kerkelijk ambt, en bedankte zijn weldoeners voor hun vrijgevigheid.
[ma 24-2-1623]
Wij zijn weer ontboden bij de vroedschap en hebben uit de mond van de eerste burgemeester
toestemming gekregen, om te komen tot de keus van een predikant om Ribbius op te volgen. We
kregen de aanbeveling, ervoor te zorgen dat de kerk erop vooruit zou gaan, en geen schade zou
ondervinden, en ook onze oud-studenten in aanmerking te nemen.
[wo 26-2-1623]
Het concept van de instructie en ordonnantie, waarnaar de meisjes zich in hun
catechisantengroepje zouden moeten gedragen, is voorgelezen.
De instructie die door de boekhouder van de diaconie opgesteld is, om de toestand van de armen
te verbeteren, heb ik meegekregen, om die in een betere stijl te herschrijven.
[za 1-3-1623]
Er is vergaderd om een van de ouderlingen af te vaardigen naar de vergadering van de classis,
die 4 maart bijeenkomt, en Verwoert, die afwezig was, is aangewezen.
[zo 2-3-1623]
Omdat we binnenkort over de keus van een nieuwe predikant moesten vergaderen, is dit
onderwerp in de preek naar voren gebracht, met de vraag, om te bidden en te vasten om daardoor
onze wensen te steunen, waardoor ze met Gods zegen
p. 70 (Obs. fol. 69v)
zo gunstig mogelijk vervuld worden.
[di 4-3-1623]
De kerkenraad is bijeengekomen.
Het concept, dat ik aan de hand van het ontwerp van de diakenen heb opgesteld, om de
toestand van de armen te verbeteren, is voorgelezen. En hoewel het in goede aarde viel,
maakten burgemeester Van der Lingen en ds. Langius bezwaren tegen de veranderingen. Zij
vonden, dat de geldmiddelen voor de armen, althans voor dit jaar, aanmerkelijk vermeerderd
waren. En als er nu een aalmoezenierskamer opgericht werd, op de manier zoals die nu
voorgesteld werd, zouden we de roomsen erbij moeten betrekken. De regeling, die vroeger
door het stadsbestuur gemaakt was voor de deelname van de gasthuisbroeders292 en het kiezen
van de huismeesters, werd dikwijls overtreden.
Er zijn aanbevelingen gedaan voor het oprichten van een Franse school.
Er is overleg gepleegd met enige personen van wie verwacht werd dat ze nuttige informatie
konden geven over kandidaten, zodat die voorgesteld konden worden om als nieuwe predikant
gekozen te worden.
Daarna werd er een Latijnse brief voorgelezen van Philipp NN, kerkelijk inspecteur te
Alzheim,293 geschreven aan onze kerken om
291

Zie Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae, k. 155, 21 aug. 1621.
Namelijk de leden der broederschap of het college van regenten der gasthuizen – noot Muller.
293
Onbekende stad, mogelijk in de Palts.
292

228

p. 71 (Obs. fol. 70r)
ondersteuning van de desolate en in verval geraakte kerk van zijn inspectie. Hij vertelde daarbij
veel droevige verhalen over de toestand en de vervolging van zijn kerk.
[wo 12-3-1623]
Er is vergaderd, en er zijn voorstellen gedaan voor de predikantskeus. Er waren verschillende
voorstellen maar er is geen besluit gevallen.
Er verscheen iemand die attestaties van een paar jaar geleden van ds. Gomarus en Festus
Hommius toonde, ten gunste van Johannes van Zijl, student theologie.294 Deze verzocht om een
toelage, omdat hij zich ten oorlog wilde begeven. Maar er stond mij bij, dat hij een poos geleden
voorgesteld was aan de Oost-Indische Compagnie, die hem een tijdlang een toelage had gegeven,
met de bedoeling, hem naar Indië te zenden als predikant. Daarom viel mij in, dat hij zich niet zo
goed gedragen had, waarvan mij een zeker gerucht ter ore gekomen was. Dus heb ik hem dat
verteld, en omdat hij daar weinig tegenin wist te brengen, is zijn verzoek afgeslagen. Deze vent
(ik twijfel nog of het dezelfde is of een ander) had daags tevoren, met een boodschap van de
rector, en zich uitgevend voor de zoon van een uit de Palts verdreven predikant, aan mijn vrouw
wat geld gevraagd voor zijn reiskosten. Maar zij voelde daar niet voor, en zei
p. 72 (Obs. fol. 70v)
dat zij hem niet kende. Hij kon beter aankloppen bij degenen, die hij met de nodige bewijzen
over zijn omstandigheden kon inlichten, zoals de kerkenraad of de diakenen, zei ze. Maar toen
begon hij vreselijk te vloeken, wenste haar allerlei kwaads toe, en is het huis uitgelopen. Dat we
zulke lui dikwijls met goede verwachtingen een opleiding geven, veroorzaakt veel ellende in de
kerk. We zouden een betere keus moeten maken uit de jongeren die we tot een goddelijk ambt
roepen, omdat we er vaak de schadelijke resultaten van vernemen. Zoals onlangs is gebleken met
de gewelddadige remonstrantse predikanten of beter gezegd sluipmoordenaars. Er kan met recht
gezegd worden, dat het opleiden van iemand met een misdadig karakter, lijkt op een zwaard in
de hand van een fanaticus.
Het beeld van de bisschop op de graftombe295 voor de kamer waar de kerkenraad vergadert,
dat ooit omgegooid was, is teruggevonden. Er werd gezegd dat een paar diakenen het gedaan
hadden.
Die dag hoorden wij ook, dat er 800 gulden aan de diakenen betaald was, of in plaats daarvan de
brieven van een rente ten behoeve van de armen. Balthazar Vos296 had namelijk van iemand die
aan de kant van vijand stond, een vicarie gekocht voor 1400 gulden, waarvan er 600 bestemd
waren tot betaling van een schuld, terwijl
p. 73 (Obs. fol. 71r)
hij de resterende 800 ontvangen zou hebben. Maar de Staten hebben dit geld in beslag genomen
en geconfisqueerd, ten behoeve van de armen.
[wo 19-3-1623]
Ik heb een gulden gegeven voor de onkosten van de kanunnik van Metz,297 elke drie maanden uit
een pacht, en te betalen aan de kerkenraad.
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In de kerkenraad is een brief uit Nijmegen voorgelezen, gericht aan Langius. Hierin werd verteld
van drie remonstrantse predikanten die weer met de kerk verzoend waren, omdat ze tot volledige
voldoening van de gemeente, een bekentenis van hun dwaling hadden afgelegd. Ze hadden nu
verklaard dat zowel de leerregels van de Dordtse synode als de catechismus en de belijdenis in
het Nederlands in overeenstemming waren met de bijbel. Als bewijs hadden ze dit eigenhandig
ondertekend, en beloofd in de toekomst niet alleen zelf aan het avondmaal deel te nemen, maar
ook zoveel mogelijk anderen daartoe te brengen. Hun toelating tot het kerkelijke ambt is evenwel
uitgesteld, totdat de eerstvolgende synode erover geoordeeld had. Het ging, zoals kon blijken uit
de stukken, die burgemeester Van der Lingen liet zien, om de predikanten Livius, Coetsius [en
Lepflerus].298
Er is gesproken over de vraag of diakenen moesten worden toegelaten bij de voorbereiding van
de keus van een predikant. En verder, of het volstond om hen erbij te halen als er een keus
gemaakt was. Dit voorstel haalde de meerderheid, maar
p. 74 (Obs. fol. 71v)
de voorbereidende akte werd uitgesteld tot de volgende dag, zodat er dan een voltallige
kerkenraad bijeengeroepen kon worden.
[do 20-3-1623]
Er waren enkele predikanten genoemd die aanbevolen werden voor het ambt, maar er deden
zich verschillende problemen voor. De hoop om Florentius Johannis te krijgen, leek
vervlogen, terwijl er ook weinig kans was op een ander, uit Monnikendam.299 Rosaeus,300 die
tevoren een van onze kandidaten was, was gebonden aan de gemeente Den Haag, die hem
jaarlijks 1700 gulden betaalde, als hij niet naar een andere plaats zou omzien. Tenslotte
kwamen we eruit, welke twee gehoord zouden worden. De eerste was Johannes Hattemius, de
predikant van Barneveld, over wie we meerdere getuigenissen van zijn vroomheid, zijn
zachtmoedigheid en zijn geleerdheid hadden gehoord van ds. Langius, bevestigd door
Dunganus. Maar de vrees bestond dat hij een alumnus van Gelderland was, en dat hij eerder
tevergeefs door de gemeente van Arnhem gevraagd was. Door die belemmeringen zou het
voor ons op een teleurgestelling uitlopen. De ander was Conradus [Merkinius] uit
Emmerik.301 Ds. Teckman, Van Bemmel en ik werden aangewezen om komende zondag
Hattemius te horen preken.
Het verzoekschrift van Izaak NN om terug te mogen keren, kwam terloops ter sprake, en ook
dat Maria, de vrouw van Jacob Harmansz, een vrouw met een scherpe tong, de vrouw van
Izaak naar men zegt lastig gevallen had. Ze had gezegd, dat men al die tijd voor haar
onderhoud had gezorgd, en dat het niet de bedoeling was dat ze haar huik naar de wind zou
p. 75 (Obs. fol. 72r)
hangen, maar dat ze standvastig behoorde te blijven, enz.
Zo kwam het bijna zover, dat elke actie herroepen werd. En ik geloof dat er weinig nut te
verwachten is van dergelijke mensen, omdat ze namelijk libertijnse opvattingen hebben, met
andere woorden de deur openzetten naar het atheïsme, en gemakkelijk met alle winden
meewaaien, onder de schone schijn van gematigdheid.302
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Nellesteyn stelde Coetsius voor, maar die was nog niet tot het ambt toegelaten. Hij had
opdracht gekregen, het oordeel van de synode af te wachten. Hoe dan ook zal hij voor ons
wegens het voorafgaande verdacht moeten zijn.
Over [Otto] Swanenburg303 vertelde hij mij, dat het een jongeman was die hoop gaf en een
[Utrechts] burger was, en dat er met hem evenzeer rekening gehouden moest worden. Maar ik
geloof echt niet dat hij een doordacht oordeel gaf, want het is wel een goeie jongen en een
redelijke spreker, maar hij is amper 24 jaar. Hij heeft nog helemaal geen ervaring en heeft nog
maar net de school en het ouderlijk huis verlaten. In zo’n roemruchte stad, zal hij voortdurend
allerlei meningen te horen krijgen, en die uiteenlopende zaken moeten zijn onervarenheid
wegnemen, denk ik. Maar ik geloof niet, dat dit vanzelf zal gaan.
[za 22-3-1623]
Met een huifkar ben ik samen met Teckman en Van Bemmel naar Amersfoort gereden, waar
we in het gebouw van de schutterij, de Doelen, gastvrij onthaald werden.304
p. 76 (Obs. fol. 72v)
[zo 23-3-1623]
De volgende morgen stonden we in alle vroegte op, en zetten we onze reis voort naar
Barneveld, waar we verbaasd stonden over de grote toeloop [van kerkgangers]. We zagen en
hoorden Hattemius preken, een man met een gedrongen gestalte, van middelbare leeftijd, met
een bescheiden en ernstige manier van kijken, en met rustige gebaren. Zijn stem was krachtig
en welluidend, en hij sprak gemakkelijk en welsprekend. Hij haalde het evangelieverhaal uit
Johannes, hoofdstuk 6, dat hij ordelijk en gemakkelijk te begrijpen voor de toehoorders
uitlegde. Hij verdeelde het in drie delen, en haalde uit elk ervan, na de toelichting, heldere
lessen, rekening houdend met de beschikbare tijd, en eindigde met een korte samenvatting.
Zodoende, als het getuigschrift over zijn leven, dat wij van hem hebben, en waar we helemaal
geen twijfels bij hebben, overeenkomt met de waarheid, kunnen we naar mijn bescheiden
mening, en ik geloof het maar al te graag, geen andere en geschiktere predikant in plaats van
Ribbius zaliger wensen. Maar ik ben bang dat degenen die het kunnen verhinderen, zich tegen
onze keus zullen verzetten.
Over Amersfoort zijn we tegen het eind van de dag weer thuis gekomen, en mijn confrater
Van Bemmel betaalde mij voor de reiskosten bijna 15 gulden.
[ma 24-3-1623]
De kerkenraad vergaderde over het verslag van ons wedervaren, en nadat dit verslag tot
tevredenheid was uitgebracht, hebben wij over enkele andere
p. 77 (Obs. fol. 73r)
predikanten van gedachten gewisseld.
- Adolphus Sopingius, te Utrecht geboren, hoorde aan de lijst toegevoegd worden. Zijn vader
die hier predikant was, staat tegenwoordig in Arnhem.
- Andreas Suavius te Alkmaar werd genoemd.
- [Gerardus] Puppius te Breukelen was, zowel om zijn sprekersgaven als om zijn
levenshouding een goede kandidaat. Hij was wel tot het einde toe bij de remonstranten
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gebleven, en pas in de synode te Utrecht, die gehouden is na de ommekeer, is hij ertoe
gebracht zich bij onze kerk aan te sluiten. Daarom werd er bezwaar gemaakt, en vond men het
onverstandig om hem te beroepen. Verscheidene personen zouden zich tegen hem hebben
gekeerd, en de rust zou daardoor verstoord kunnen worden.
- Gosuinus à Buytendijck, zoon van een Utrechtse burger, die tegenwoordig in Dordrecht
staat.
- [Johannes] Brouwerus, te Bunschoten, werd onder de Stichtse predikanten geprezen, evenals
- [Johannes] Pistorius,305 die onlangs [1622] van Jaarsveld naar Abcoude is beroepen.
Beiden munten uit door kwaliteiten en geleerdheid. Maar de eerste was beroepen in
Purmerend, en de tweede was een vreemdeling, in de Palts geboren in een of ander dorp, en
na allerlei lotgevallen in Italië en andere plaatsen was hij hier terecht gekomen. En daardoor
was hij nog wat onbekend.
- [Daniël van Laren], stond in
p. 78 (Obs. fol. 73v)
Vlissingen op Walcheren. Gebleken was, dat hij in de dwaalleer van de chiliasten verstrikt
was, en daarom uit het predikambt gezet was,306 en daarom was de hoop op hem weggevallen.
[wo 26-3-1623]
Eerst werd een voltallige kerkenraad gehouden, samen met een paar diakenen die waren
voorgesteld en aangewezen voor de beraadslaging over de keus van een predikant.
Johannes Hattemius, predikant te Barneveld,
(Godefridus) Udemans, predikant te Zierikzee, geen kans,
Florentius Johannis, predikant te Sneek,
Andreas Suavius, predikant te Alkmaar,
Adolphus Sopingius, predikant te Arnhem,
Gosuinus à Buytendijck, predikant te Dordrecht,
Laurentius Modeus, predikant te Wijk bij Duurstede,
Gerardus Puppius, predikant te Breukelen,
Conradus Merkinius, predikant te Emmerik,
Lambertus de Rijke.307
Otto Swanenburg, een jeugdige theologiestudent, broer van [Dirk], de ‘boekhouder van de
diaconie, die hem als eerste voorstelde.
[za 29-3-1623]
Huwelijksafkondiging van:
- Petrus Poppius en Susanna van Wijngarden Daniels.308 Ik heb de verklaring van de
instemming gezien van de ouders, Everard Poppius en Francisca van Wassenhoven, (haerl.
facti?).
- Hendrik van Sypestein met Marijke van Daesdonck uit Gouda, weduwe.309
[zo 30-3-1623]
305

Voor al deze predikanten zie Bijlage 1.
Daniël van Laren werd ‘wegens zijne bijzondere en onregtzinnige gevoelens, in 1624 naar Arnhem
verplaatst.’ Er was op Walcheren opschudding ontstaan, toen hij ‘begon de opinie der Chiliasten te drijven, en
zich op de gave der prophetye te beroemen’, Van der Aa 1839-1851, XI, 173-174.
307
Voor al deze predikanten zie Bijlage 1.
308
Petrus Poppius, j.g. van Amsterdam, won. op de Nieuwegracht bij de Munt, tr. joffrouw Susanna van
Wijngaerden, j.d. van Leyden, won. in de Minrebroerstraet, 6 april 1623 (DTB 93/211).
309
Hendrick van Zijpesteyn, j.g. won. op de Vismerct, tr. Marijke van Daesdonck van Ter Goude, wed. Hendrick
Claessen, won aldaer, 2 maart 1623 (93/210).
306

232

Achter onze rug om zijn Cornelis Bor, Daniël Hauwaert, Van Doyenburg en Jan Pietersz van
Loemel, [vier diakenen],310 naar Barneveld getrokken, om eveneens naar Hattemius te gaan
luisteren, want ze waren niet tevreden met ons verslag.
p. 79 (Obs. fol. 74r)
[di 1-4-1623]
We zijn op huisbezoek gegaan, en in de Winssensteeg (Herenstraat hebben we met de vrouw
van [Cornelis van] Praet311 gesproken, en haar overgehaald om aan het avondmaal deel te
nemen, evenals Tyman van Wede.312
Op de Nieuwegracht de vrouw van advocaat Van Mynden,313 die af en toe naar de kerk ging.
Zij vertelde dat Taurinus314 haar onderwezen had in de christelijke leer, en dat zij die aanhing.
Zij wees het avondmaal niet af, maar het kwam een andere keer beter uit. Tegelijkertijd
klaagde ze steen en been over de manier van leven van haar man en over zijn onmatigheid,
vooral wat de drank betreft, die zelfs gevaar voor zijn gezondheid opleverde.315
Daarna gingen we naar NN van Heemskerk316 die daar in de buurt woonde, en wij merkten
dat hij gereed was voor het avondmaal. Hij zei, dat hij de kerk al dertig jaar bezocht, en dat hij
het avondmaal weliswaar niet wilde missen om de gerezen geschillen, maar dat zijn vrouw
daar anders tegenover stond. Hij vroeg of het nodig was dat hij opnieuw de belijdenis aflegde,
of dat het volstond dat hij dat ooit gedaan had. Wij zeiden dat het in orde was, want er werden
geen nieuwe dingen onderwezen in de kerk.
Tenslotte vertelde hij dat Steven H[eemskerk?] hem gevraagd had of hij peetvader wilde zijn
van zijn dochter, die gisteren geboren was. Ze zou in het woonhuis waar volgens hem Carolus
Rijckewaert317 zich schuilhield, door hem gedoopt worden. En nu wilde hij graag weten, wat
wij hem aanraadden.
Flaman verbaasde zich over de domheid van die man, en antwoordde, dat dit volgens hem
helemaal niet veilig was, omdat Rijckewaert uit zijn ambt gezet was, en als leek dat sacrament
niet kon toedienen.318 Dat achterbakse gedoe was alleen maar bedoeld om de kerk in
verwarring te brengen. Het staat hun namelijk vrij,
p. 80 (Obs. fol. 74v)
en dat kunnen zij niet ontkennen, om het kind in de publieke kerk te laten dopen, net als
anderen die dezelfde geloofsopvatting hadden als zij.
Na de maaltijd, toen ik bij [Hendrikvan] Dompselaer 319 thuis een boek terugbracht, dat hij mij
al een tijdje geleden gegeven had om te lezen, vroeg hij me wat ik ervan vond. Ik zei hem dat
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het me helemaal niet beviel, want het was een beledigend schotschrift,320 geschikt om oproer
te veroorzaken. Het verbaasde me, dat Hugo de Groot hier zo rechtlijnig was, terwijl ik
meende dat hij altijd tamelijk gematigd was. Maar ik kon in dit boek zien, dat zijn
scherpzinnige geest door twee leraren, toen hij eenmaal gevlucht was naar een ander land (uit
de republiek??), bedorven was en zich hulde in een hardnekkige hoogmoed. En hij was er niet
tevreden mee, zijn eigen zaken te regelen, maar wilde ook die van alle anderen goedkeuren.
Bovendien wilde hij zoveel als in zijn vermogen lag, onze hele republiek aan het wankelen
brengen, waarbij hij noch gewijde noch wereldse zaken ontzag, en zelfs het gezag van de
prins niet spaarde.321
Maar hij vond, dat het een prachtig boek was, een compendium van wijze uitspraken, waar de
waarheid duidelijk in beschreven werd. Onbillijk was er tegen hem en tegen allen gehandeld,
stijlloos. En zo ging hij maar door, met aanklachten tegen de predikanten, maar juist vóór
ballingen en afgezette predikanten.
Daarom, toen de woordenstroom doorging, leek het me beter om op te stappen, want dat hij
p. 81 (Obs. fol. 75r )
monsterlijke gedachten koesterde, was nu wel duidelijk. Zodoende gaf ik de hoop, dat hij naar
de kerk teruggebracht kon worden, zoals [Vincent] van Drielenburg322 verwachtte, helemaal
op. Ik begrijp nu, dat hij overhelt naar vrijzinnigheid in de godsdienst en naar politieke
verandering, en dat hij geneigd is naar een vernieuwing die gunstig is voor wat hij nastreeft.
Hier waren dit soort boeken op gericht, zoals hij zei, en ze waren meer dan eens in deze
provincie verboden,323 maar bij het merendeel van de [remonstrantse] factie te vinden.
[wo 2-4-1623]
In de kerkenraad was iedereen aanwezig, behalve Jacob van Medemblick wegens ziekte.
Aanwezig waren eveneens de meeste diakenen, en toen werd het gewetensonderzoek zoals
gebruikelijk uitgeoefend. Er werd over de verzoening tussen Busschof en Dirk van
Swanenburg gesproken. Er was namelijk onenigheid tussen hen ontstaan, maar daar werd
meteen iets aan gedaan.
Burgemeester Van der Lingen beklaagde zich er over, dat de diakenen hem voor schut hadden
gezet. Toen de burgemeesters hun verzocht hadden om drie weeskinderen op te vangen en
eten te geven, hadden ze geweigerd, hoewel ze 1400 [gulden] voor dit doel aangeboden
gekregen hadden. Maar de diakenen zeiden, dat ze al te zwaar belast waren afgezien van de
gewone en die zeer zware uitdeling, door de opvoeding van 72 kinderen, en bovendien vielen
die [drie] kinderen eigenlijk onder het Weeshuis. Maar de burgemeester antwoordde, dat ze
niet door de regenten van het Weeshuis konden worden opgenomen, omdat die al overbelast
waren door de 180 kinderen die ze op te voeden hadden. Daarom gaf hij hun de dringende
raad,
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p. 82 (Obs. fol. 75v)
om zich niet teveel te verzetten tegen het verzoek van de burgemeesters, die hun dit met het
volste recht konden opleggen. En vooral, als er tekorten waren, zou de magistraat voor
aanvulling zorgen.
Er werd gesproken over:
- Jan Florisz324 en zijn vrouw, gescheiden van tafel en bed.
- Gillis Jansz en zijn vrouw, een werkschuw stel.
- [Margriet], de zuster van [Jan] van Eyckelsbeek en haar man Herman Jansz Wolf,
gescheiden.325
- Een zieke man, met vrouw en zes kinderen, die van elders kwam en tegen de ordonnanties
in, hier in de stad verzeild geraakt was. We zullen hem vertellen dat hij de wetten moet
gehoorzamen, omdat anders de aalmoezeniers overbelast worden met onderhouden van zoveel
armen. Er werd verteld dat zijn vrouw overspelig was en een zedeloos leven leidde en her en
der de hoer speelde.
Er werd voorgesteld, het aantal diakenen te vergroten, om samen de werkdruk te verminderen.
[do 3-4-1623]
Zes vrouwen en meisjes en een jongeman hebben hun belijdenis gedaan.
Toen we in de Lange Nieuwstraat ons huisbezoek voortzetten, Flaman en ik, zagen we
Adrianus van den Borre326 voorbijlopen. Hij was voorheen predikant te Leiden, en nu
verbannen wegens zijn weerbarstigheid en allerlei machinaties samen met de remonstranten
tegen de republiek en de kerk.
We liepen een eindje met hem mee en bespraken van alles met hem. We zeiden dat we
verbaasd waren over zijn roekeloos gedrag, omdat hij zich zo in het openbaar vertoonde,
terwijl hij wist dat de Staten van Utrecht hem al een tijd verbannen hadden. Dat besluit was
kortgeleden
p. 83 (Obs. fol. 76r)
vernieuwd door de overheid, en er was een premie vastgesteld voor aangevers, zodat die met
meer inzet samen met hun handlangers zouden zoeken. Hij zei dat hij zojuist uit Amsterdam
gekomen was, waar hij kortgeleden door Flaman gezien was. Toen begonnen we over de
schandelijke samenzwering van een grote groep binnen zijn factie, en over de verzoening met
degenen die deze misdaden verafschuwden. Hij antwoordde, dat hij die wandaad nooit
goedgekeurd had en ook niet betrokken was bij de samenzwering, integendeel, dat hij walgde
van die alsmaar voortdurende misdaden.327 Hij voegde er aan toe, dat ook hij een
verzoekschrift van Rudolf van Zijl328 gezien had, gericht aan de Staten, waarin hij dringend
om terugkeer naar de provincie vroeg. We spraken ook nog over de religie en over de
geschillen.
Tenslotte, toen het donker begon te worden, namen we afscheid, en hij vroeg ons, hem niet te
verraden. Wij van onze kant raadden hem aan, om goed op te passen, en ermee op te houden,
onze provincie in verwarring te brengen, zodat hij niet elke keer als hij in overtreding was,
straf zou riskeren. Hij was nu in onze macht, en als we wilden zou hij dadelijk in de
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gevangenis komen. Maar dat wilden we absoluut niet, integendeel, we wilden liever dat hij
goed uitkeek, voor zijn eigen bestwil, maar ook voor zijn vrouw en kinderen, die hier in de
stad woonden. Hij moest deze misdaad, zijn halsstarrige ongehoorzaamheid tegenover de
magistraat, afzweren. En zo namen we afscheid van hem, in zijn vuile, verkleurde en
ontoonbare kleding.
Het gerucht gaat,
p. 84 (Obs. fol. 76v )
en het is niet uit de lucht gegrepen, dat de Remonstrantse Broederschap in deze provincie
jaarlijks 30.000 gulden ophaalt. En dat bedrag wordt opgebracht door mensen die dagelijks
klagen over de hoge belastingdruk! Daaruit blijkt overduidelijk hoe degenen die bij deze
factie horen, voor het vaderland voelen.329
[vr 4-4-1623]
Terwijl we ons huisbezoek vervolgden, vernamen we allerlei commotie en ruzies.
- In het St. Servaasklooster klaagde [Maria], vrouwe van Hardenbroek,330 over de dochter van
Bartholomeus van Eck. De vrouw van haar broer had haar op een of andere manier
geadopteerd en tot erfgename gemaakt, helaas met voorbijgaan van de naaste bloedverwanten,
die onterfd waren. Maar terwijl zij ziek op bed lag, en niet naar behoren door dat meisje werd
verzorgd, was zij toch tevreden over haar.
- Een meisje beklaagde zich erover, dat zij slecht behandeld was door haar broer, een
schoolmeester die in de St.Annastraat331 woonde. Hij had niet alleen haar geldkist, toen zij
niet thuis was, laten openbreken door een smid, maar hij had zijn daden ook nog proberen te
verdedigen met scheldwoorden en valse beschuldigingen.
- Anneke van Enschede had woorden gehad met de mensen van het Tuchthuis,332 over het
schoonmaken van de [dak]goot en een bepaalde sloot, en beklaagde zich daarover. Maar die
ontkenden elke schuld aan de onenigheid.
- Hendrik Gerbrandsz had met Willem Reyersz, [meester] van het Tuchthuis,
p. 85 (Obs. fol. 77r)
onenigheid gehad, voortgekomen uit verdachtmakingen.
- De vrouw van Herman Warnartsz, weduwe van meester Helmich [Adriaensz], indertijd
koster en schoolmeester van de Geertekerk,333 had veel klachten over de vrouw van Arnoldus
Teckman en haar moeder. Haar eigen zoon was getrouwd met de kleindochter van haar, zei
ze, en het was wel een goede man, maar hij werd door zijn vrouw misleid, en hij klaagde veel
over haar moeder.
- NN van Hoboken had veel te klagen over het doen en laten van zijn moeder, die dagelijks
allerlei mensen bedroog en schulden maakte met geld van anderen. Ze benadeelde haar
kinderen, die niet wisten wat ze met haar moesten aanvangen, en het ging van kwaad tot erger
met haar.
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- Een vrouw vertelde onder tranen dat ze doodziek werd van de lasterpraatjes die de vrouw
van Wedemius (Wede?) over haarzelf en haar dochter vertelde, en dat ze daar zo beroerd van
was, dat ze zich niet op het avondmaal kon voorbereiden.
[za 5-4-1623]
Om 5 uur ’s middags was er een zitting om de namen te noteren van de negen paren die
wilden trouwen, waaronder [Claes] Gorisz Voskuyl, zoon van een slager, en [Lysbet], dochter
van Jan van Rhenen, de openbare verkoper.334
Op huisbezoek vernamen we
- Daniel] Koos, die de kerk veel last bezorgd had, was voor het gerecht gevlucht, en had de
wijk genomen naar Vianen.
p. 86 (Obs. fol. 77v)
- Een oude man was getrouwd met een weduwe, die hij slecht behandeld had. Hij was van
haar gescheiden, en er was geen enkele hoop op verzoening.
- Willem Cosijnse klaagde dat hij door zijn broer Jacob beledigd en bedreigd werd, omdat hun
zus het grootste deel van haar nalatenschap aan hem en een andere zus had toebedeeld in haar
testament. Hemzelf had ze gepasseerd, wat rechtshalve mogelijk was (en wat ze zelf ook
zeker had willen stellen?). Hij vertelde echter dat hij al heel lang geleerd had, zijn emotie te
beheersen en het contact met zijn broer altijd te vermijden. Tegelijkertijd stond hij niet
afwijzend tegenover hem, maar wilde hij liever zijn opvliegendheid beheersen door hem uit
de weg te gaan. Daarom stonden we hem het avondmaal toe, met de waarschuwing dat hij
zich beteren moest. Wij konden makkelijk bedrogen worden, maar God, die hart en nieren
doorgrondt,335 allerminst.336
[za 12-4-1623]
Na de proefpredikatie zijn huwelijksaantekeningen gemaakt, waaronder:
Willem Lamminga, jongeman van Bolsward, met Jannetgen, dochter van Hermannus Ribbius
van Oudencastel.337
Jan van Zevender, jongeman van Utrecht, wonend te Parijs, met Judith Stel, jongedochter van
Utrecht.338
Er kwam een oude man, van wie de vrouw nog geen zes weken geleden
p. 87 (Obs. fol. 78r)
gestorven was, [meldde zich] met een weduwe, die zich niet hield aan de periode die voor
weduwen voorgeschreven was. Hij werd weggestuurd.
Een vrouw die in Clarenburg woonde, Marichgen Tonis, over wie kwalijke geruchten de
ronde deden, kreeg bericht van de kerk, dat zij maar beter niet zomaar aan het avondmaal kon
deelnemen, tenzij ze beterschap toonde.
[Pasen, zo 13-4-1623]
In de kerkenraad is erover gesproken, of we een diaken met een ouderling zouden moeten
afvaardigen om te luisteren naar Suavius. De diakenen begonnen immers wantrouwig te
worden, en wij kenden hen niet voldoende, om hun wantrouwen weg te nemen. Daarom is
besloten dat we hen er niet al te veel bij zouden betrekken, omdat ze zich steeds meer
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probeerden op te dringen. Het was nog te vroeg, hen voor de keus van een predikant uit te
nodigen.
Aan preses Teckman is opgedragen, zich de volgende dag naar de vergadering van de
diakenen te begeven, en hen tactvol op hun ongelijk te wijzen. Hij moest hen ervan
overtuigen, dat wij hen geenszins buiten de procedure wilden houden, maar dat het tegen de
regels was, dat vier van hen naar Barneveld waren gereisd. Zoiets leidde er maar toe, dat de
zaak voortijdig ruchtbaarheid kreeg. Ze zouden het wel horen als het
p. 88 (Obs. fol. 78v )
zover was. Zij hebben de volgende dag verklaard, dat ze geen bijbedoelingen hadden. Nadat
ze de aanbeveling gehoord hadden, waren ze uit eigen beweging en zonder opdracht op reis
gegaan, enz.
[zo 20-4-1623]
De rekening van de boekhouder van de diaconie wordt op 24 april bekendgemaakt.
Onder de geboden mr. Hendrik Zael van Uteneng, doctor in de medicijnen, wonende te
Amsterdam, met Anna van Dael van Antwerpen, wonende alhier bij de Jacobikerk.339 Wij
hebben de beëdigde verklaring van [diaken Jan Pietersz] van Loemel gezien.
[wo 23-4-1623]
Omdat de gedeputeerden van de classis doende waren, enige remonstrantse predikanten, die
in het Sticht aangesteld waren geweest, tot gehoorzaamheid en verzoening te brengen, en ds.
Flaman buiten de stad was, waren er maar twee aanwezig. Daardoor was de bijeenkomst niet
voltallig, zodat wij geen besluit konden nemen tot het aanwijzen van degenen die naar
Alkmaar zouden gaan om te luisteren naar de kwaliteiten van Suavius. Dat is uitgesteld tot de
volgende ochtend om zeven uur, voor de preek.
Een soldaat had enige jaren met een vrouw samengewoond en had kinderen bij haar gekregen,
zonder getrouwd te zijn. Zijn vader, die een godvruchtige man was, had met hem gepraat,
zodat hij nu gewetensbezwaar gekregen had, en niet langer zo met haar wilde leven. Hij vroeg
of hij geen attestatie van zijn kapitein, die dacht dat hij wettig getrouwd was, hoefde te
vertonen. Hij wilde alsnog
p. 89 (Obs. fol. 79r)
de geboden laten geschieden, en trouwen volgens de regels van de kerk. Daar werd weinig
bezwaar tegen gemaakt, daar het niet noodzakelijk was de toestemming en de verklaring van
de kapitein te vertonen, vooral als de ouders bekend en aanwezig waren, en in het huwelijk
toestemden.
Er werd iets over Marichgen Tonis340 en NN verteld, maar zekerheid ontbrak.
[do 24-4-1623]
Om 7 uur ’s morgens werd er gestemd over degenen die afgevaardigd moesten worden, en bij
meerderheid zijn gekozen: ds. Langius, Buchelius en Verwoert om naar Alkmaar te reizen, en
de gaven van Suavius te horen.
Gebeden onder andere voor het zoontje van Dunganus, zonder zijn naam te noemen, bij wie
een steen zou worden gesneden.
De rekening van de boekhouder is nagezien, en van de ouderlingen werd rector Aemilius
daartoe aangewezen.
Vandaag zijn door de inzet van de afgevaardigden vijf voormalige remonstrantse predikanten
met de kerk verzoend, die verklaard hebben, dat ze de leerregels van de synode oprecht zullen
339
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ondertekenen. Het zijn Assuerus Johannis, Wilhelmus Riddersbach, Johannes Arnoldi
Bornius, Anthonius Hornhovius, en Petrus Bosschius. Korte tijd later sloot Wilhelmus van
Niepoort 341 zich bij hen aan. Hij gaf een bijna zekere verwachting, dat hij uiteindelijk zijn
uitstel ruimschoots zou goedmaken.
p. 90 (Obs. fol. 79v)
[vr 25-4-1623]
Met ds. Langius ben ik naar Amsterdam vertrokken via Weesp, een stadje aan de Vecht,
beroemd door de bierbrouwerij, en tegen de avond zijn we met de huifkar Amsterdam
binnengereden door de St. Antonispoort.
[za 26-4-1623]
De volgende morgen, toen mijn collega Verwoert aangekomen was, zijn we met een bootje
over het IJ gevaren, en daar in Waterland hebben we voor 15 stuiver een boot gehuurd, die
ons naar Purmerend bracht. We voeren langs of onder enkele honderden bruggetjes door,
voorbij een lange rij huizen langs de dijk tot aan het stadje, dat door de Eggers gesticht en met
een burcht verfraaid is. Nu de meren de Beemster en de Purmer echter drooggelegd zijn, is de
stad vergroot.
Hier hebben we voor 3½ gulden een wagen gehuurd, en hebben de Beemster met eigen ogen
bekeken, de nieuwe kerk, de openbare gebouwen en de woonhuizen, die er, rekening houdend
met die omgeving, heel mooi uitzagen. Waar eeuwenlang vissen zwommen, graasden nu
koeien en ossen, en niet zo weinig. Daarna zagen we nog een ander drooggelegd meer,
kleiner, dat wel, maar de klei was vruchtbaarder en de tarweopbrengst rijker. Dit was het
Wogmeer,342 ook wel Hensbroekermeer genoemd. En tegen de avond kwamen we Alkmaar
binnen en overnachtten in de herberg het Zwarte Hoofd.
[zo 27-4-1623]
De dag daarna, zondag, kwamen we voor zeven uur in de ochtend de kleine kerk, de
Kloosterkerk, binnen, en hoorden Suavius preken, uit het Loflied van Zacharias,343 maar we
vonden hem tegenvallen na wat we over hem hadden gehoord. Hij sprak niet erg duidelijk en
niet hard genoeg. De uitgangen van de woorden kwamen niet goed over en waren vaak bijna
onverstaanbaar.
p. 91 (Obs. fol. 80r)
Vervolgens hoorden we zijn collega344 in de hoofdkerk gemakkelijk sprekend en gedreven,
maar hij leed aan hetzelfde euvel als Suavius en nog erger. Voor degenen die eraan gewend
waren, was dat niet zo’n bezwaar, geloof ik, maar voor onze oren was het nog niet zo
vertrouwd.
Om een uur na de middag hoorden we Suavius opnieuw, nu in de Grote Kerk, waar hij de
catechese uitlegde over de deugden en de gaven van de Heilige Geest, en hij maakte nu een
betere indruk, in een materie die toegankelijker en gebruikelijker was.
[ma 28-4-1623]
We zijn naar Amsterdam teruggekeerd, en de volgende dag waren we weer thuis.
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[wo 30-4-1623]
Verslag uitgebracht in de kerkenraad over het resultaat van onze reis. We hebben aan onze
collega’s verteld wat we van Suavius gehoord hadden, en zodoende was iedereen in zijn hart
meer geneigd tot Hattemius.
Daarna werd het formulier voor de verzoening van de genoemde vijf voormalige
remonstrantse predikanten voorgelezen. Van één van hen was het afgelopen zondag al
voorgelegd aan de gemeente van Wijk bij Duurstede, van de vier overigen zal dat aanstaande
zondag hier in Utrecht gebeuren. Hier werd tegenin gebracht, dat in dit formulier niet over
genoegdoening gesproken werd, zoals in dat van Nijmegen. Er werd geantwoord, dat bij ons
iets dergelijks niet verlangd werd, omdat ze alleen maar bezwaar hadden gemaakt tegen het
goedkeuren van alle leerregels van de synode van Dordrecht, verder hadden ze niets tegen de
kerk gedaan. Maar voordat ze tot het ambt zouden worden toegelaten, moest hun zaak nader
onderzocht worden.
p. 92 (Obs. fol. 80v)
Over Hattemius zei een van ons, dat hij een gerucht gehoord had dat door sommigen verspreid
werd: hij zou nogal geneigd zijn tot de remonstranten. De reden tot deze verdenking was
volgens sommigen gegeven door het feit dat hij, toen hij door Arnhem gevraagd was,
persoonlijk door een zekere R.345 in een verklaring geprezen was. Deze had hem de voorkeur
gegeven boven [Gerardus] van Mehen,346 en dat kon gebeuren, omdat de laatste harder, de
eerste meegaander geacht werd.
[do 1-5-1623]
Afgekondigd het huwelijk van
- jonker Jan Antoniusz van Utenhoven, met Maria Magdalena van Ede.347
- Gerrit Gerritsz Buytendijk, in de Brigittenstraat, met Teuntgen Cornelisdr. van Oostrum,
jongedochter van Culemborg, wonende Achter de Twijnstraat.348
[za 3-5-1623]
Aangetekend in mijn aanwezigheid de geboden van Otto van Rosant, van Utrecht, met Maria
de Wilt, weduwe van Johan van Basserode.349
[zo 4-5-1623]
Na de predikatie in de Dom zijn van de preekstoel afgekondigd de verzoening en de akte
daartoe dienende, van de vier genoemde remonstrantse predikanten, aldus luidende:
“Aan de christengemeente wordt bekend gemaakt, dat ds. Petrus Bosschius, ds. Assuerus
Johannis, ds. Anthonius Hornhovius, ds. Wilhelmus Riddersbachis en ds. Johannes Bornius,
eertijds
p. 93 (Obs. fol. 81r)
remonstrantsgezinde predikanten te Wijk bij Duurstede, Ter Eem en Baarn, Werkhoven, Tull
en ’t Waal, en te Overlangbroek, weer opgenomen zijn in de kerk.
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Zij waren als predikant ontslagen, aangezien zij de leerregels van de nationale synode te
Dordrecht, die in 1619 vastgesteld zijn, hadden geweigerd te ondertekenen. Maar nu zij
verklaard hebben, dat zij instemmen met de opvattingen van de kerk, zijn zij weer als lidmaat
van de gereformeerde kerk aangenomen. Ieder van hen heeft hiertoe eigenhandig een akte
ondertekend en onderschreven, die van woord tot woord luidt:
‘Petrus Bosschius, Anthonis Hornhovius, Assuerus Johannis, Wilhelmus Riddersbach en
Johannes Bornius hebben zich volledig bij de leer van de gereformeerde kerk neergelegd. Zij
hebben in de vergadering van de gedeputeerden van de synode op 24 april verklaard, dat zij
met de onderhandelingsakte, die op 10 maart 1623 te Nijmegen is opgesteld, en met de
verklaring die daarin is gedaan, en die ook door de gedeputeerden van de synode alhier is
goedgekeurd. Zij stemmen volledig in met de leer van de gereformeerde kerk, zonder
scrupules, bedenkingen of bezwaren
p. 94 (Obs. fol. 81v)
over welk punt dan ook van de leer te hebben.
Zij aanvaarden oprecht hetgeen door de nationale synode, in 1619 te Dordrecht gehouden,
aangenomen is, en verwerpen de dwalingen die door deze synode verworpen zijn. Zij beloven
te zijner tijd de Nederlandse confessie en de Heidelbergse catechismus en de leerregels van de
nationale synode oprecht, zonder innerlijk voorbehoud of eigen uitleg, te zullen ondertekenen.
Zij hebben tot volledige zekerheid deze akte eigenhandig onderschreven op 24 april 1623.
Was ondertekend: P. Bosch, Ant. Hornhovius, Assuerus Johannis, Wilhelmus Riddersbach,
Johannes Bornius.’
Bovendien hebben de voornoemde personen plechtig beloofd, de kerkdiensten voortaan
ijverig en regelmatig te zullen bijwonen, en bij de allereerste gelegenheid het avondmaal als
teken van eenheid in hun geloof te vieren. Anderen zullen zij zoveel zij kunnen daartoe en tot
vereniging met de ware gereformeerde kerk brengen.
Daarom wordt de christelijke gemeente vermaand en verzocht,
p. 95 (Obs. fol. 82r)
hiervoor de almachtige God te loven en te danken, en met deze vijf personen, in alle liefde en
broederlijke vriendelijkheid, ter ere van God en tot stichting van de gemeente van Jezus
Christus, om te gaan en te verkeren.
Hieronder stond: Gecollationeerd met de originele akte, en na voorgaande nauwkeurige
vergelijking, is gebleken dat dit afschrift daarmee overeenkomt. In kennis van mij, op 25 april
1622, Petrus Wassenburg, scriba van de gedeputeerden ter synode.”
p. 96 (Obs. fol. 82v)
[vr 2-5-1623]
Omdat er in de kerkenraad onvoldoende aanwezigen waren, daar vier of vijf ouderlingen
verhinderd waren door bezigheden met het Tuchthuis,350 is de kerkenraad uitgesteld tot 6 mei.
[di 6-5-1623]
Ook de diakenen vergaderden. Langius zette hier uiteen, dat hij onderzocht had wat Jan van
Haaften351 wilde, en of hij misschien door bepaalde verplichtingen verhinderd was. Hij had
tenslotte begrepen, dat die verplichting niet zo groot was dat er geen beroep op hem zou
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kunnen worden gedaan. Hij betwijfelde niet zozeer of hij bekwaam en ontwikkeld genoeg
was, maar of hij op een andere meer opvallende plaats meer of evenveel tot zijn recht zou
komen.
Toen om die reden aan de diakenen voorgelegd werd, of het hun goed leek, opnieuw uit beide
geledingen afgevaardigden naar hem toe te sturen, bleken ze daar weinig voor te voelen. Maar
ik vraag me af, waarom die eigenwijze handwerkslieden zo wantrouwig waren, en ook welke
uitvluchten ze verzonnen. Gedroegen ze zich alleen oncollegiaal, of kwam het voort uit
respect voor het ambt. Maar uiteindelijk werd bij meerderheid van stemmen besloten dat er
drie man naar hem toe zouden gaan, namelijk Dunganus, Verwoert en De Beer.
Vervolgens werd er een brief voorgelezen van de Staten van Utrecht, waarin
p. 97 (Obs. fol. 83r)
biddagen werden vastgesteld om God te danken, omdat kortgeleden de samenzwering van de
remonstrantse factie tegen de prins en de republiek was ontdekt.
[wo 7-5-1623]
Ik geef hier de notulen, die op de eigenlijke plaats overslagen zijn.Want daar werd
voorgesteld om Samuel Bartholdi,352 predikant te Monnikendam, te horen. Hij is iemand die
in een ongedwongen gesprek makkelijk praat, en bekwaam zaken afhandelt, maar hij is daar
ook werkzaam als arts, en dat beviel sommigen minder goed. Flaman schatte hem hoger in,
hij was net als zijn vader, die beter in zijn eentje fungeerde dan samen met anderen. Over zijn
welsprekendheid of zijn bekwaamheid om in een volle kerk te preken, kon niemand oordelen.
Er was er maar één die zei dat hij gehoord had dat hij minder goed was. En verder, dat hij niet
in de eredienst en met waardigheid en andere handelingen kon preken(?). De kwestie is
tenslotte uitgesteld tot de komst van Busschof, die daar voor andere zaken heen gestuurd was,
om eerst zijn oordeel over hem te horen.
Er is voorgesteld, om twee ouderlingen te laten luisteren naar Hermannus Johannis,353 zoon
van Jan Harmansz, ‘directeur van de Indische Raad in Amsterdam’,354 die in Loenen stond.
Omdat ze zeiden dat ze het niet konden doen, is ook dit naar de volgende vergadering
verschoven.
p. 98 (Obs. fol. 83v)
[vr 9-5-1623]
In de kerkenraad is een brief van Henricus Rosaeus en de kerk van Den Haag aan de orde
gekomen, betreffende een zekere Petrus Poel, van Kranenburg, tot voor kort cisterciënzer
monnik van de abdij Kamp bij Rijnberk (Rheinberg).355 Zij verzochten onze kerk, om hem
iets te schenken voor zijn levensonderhoud en de voortzetting van zijn studie. Hij was een
jonge man van 26 jaar, met een goed karakter. Hij was al priester gewijd, maar had niet
zonder gewetensbezwaar de mis kunnen lezen, en daarom had hij de kans benut om eerst naar
Keulen en vervolgens naar deze gewesten uit te wijken. Op aanraden van zijn vrienden was
hij van plan, naar Leiden of Franeker te gaan, en later onze kerk (waar hij zich, zoals hij
beklemtoonde, toe aangetrokken voelde) te kunnen dienen, als wij hem steun wilden geven.
We hebben hem vier gulden gegeven, en beloofden intussen met de burgemeesters te gaan
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praten over een stipendium, en aan Rosaeus, die naar [Wilhelmus] Ames356 in Friesland zou
gaan, te schrijven, om met hem over de kosten van zijn studie en zijn levensonderhoud te
spreken.
p. 99 (Obs. fol. 84r)
[zo 18-5-1623]
Van de preekstoel zijn van de huwelijkskandidaten de namen voorgelezen, onder andere van
mr. Arnout van der Lingen, advocaat, en Catharina van der Well.357
[do 22-5-1623]
Er werd ’s middags om 4 uur vergaderd, maar omdat niet iedereen aanwezig was, is de
kerkenraad uitgesteld tot de volgende dag. Intussen bracht Dunganus verslag uit over
Hattemius, en dat week af van het oordeel dat wij over hem hadden. Daarna is de vergadering
beëindigd.
[vr 23-5-1623]
Er werd opnieuw een vergadering gehouden, ’s middags om 4 uur, waar bijna iedereen
aanwezig was, behalve uit onze geleding Nellesteyn en Jacob van Medemblick. Met
meerderheid van stemmen zijn Dunganus, Verwoert en Hauwaert aangewezen, om naar
Monnikendam te reizen, en daar aanstaande zondag te luisteren naar Samuel Bartholdi, en
tweede pinksterdag [2 juni] in Alkmaar naar Suavius. Op de terugreis kunnen ze in
Amsterdam navraag doen, of er nog enige hoop was om Florentius Johannis aan te trekken, of
met kans op succes een beroep op hem te doen.
Maar Dirk van Swanenburg en anderen bleven erbij, dat er ook naar Conradus Merkinius
geluisterd moest worden, of dat hij tenminste door enkelen uitgenodigd zou worden, omdat er
al verteld werd dat hij naar Den Haag was vertrokken. Misschien wilde hij op de terugweg
hier een openbare preek houden. Burgemeester Van der Lingen vond dit niet verstandig. Er
moest voorzichtig gehandeld worden in dergelijke gevallen. Hij vond het nogal verdacht dat
hij door Nijmegen gepasseerd was, terwijl daar
p. 100 (Obs. fol. 84v)
een grote behoefte aan predikanten bestond. Ze hadden hem in leen, en toch wilden ze liever
een jongeman uit Leiden beroepen.
Er werd nog een zekere Bartholomeus Nicolai [Piscator]358 genoemd, die in Gouda staat. Over
zijn levenswandel en vroomheid hadden Teckman en Flaman al een verklaring afgelegd.
Na het vertrek van de diakenen is besproken, wie naar de classis gaat, die volgende week
dinsdag 27 mei begint. Er is afgesproken, dat burgemeester Van der Lingen, die binnenkort
aftreedt als ouderling, die taak op zich zal nemen.
[do 29-5-1623]
Heeft zijn tweede gebod gehad: Lodewijk van Renesse, predikant te Maarssen, met Anna
Pinella, van Geneve, weduwe van Hendrik Cock, koopman te Amsterdam, nu te Maarssen
wonende.359
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William Ames (Amesius) (1576-1633), Engels theoloog, nam deel aan synode van Dordrecht als adviseur van
Bogerman, sinds 1622 hoogleraar in Franeker.
357
Mr. Arnout van der Lingen, doctor in beyde regten, won. aen de Smebrug, tr. Catharina van der Wel, aen de
Vibrug, DTB 93/224.
358
Zie Bijlage 1.
359
Lodoicus à Renesse, bedienaer des Evangeliums tot Maerssen, tr. Anna Pinelle van Geneve, wed. v.
Heyndrick Cocq, won. mede tot Maerssen, DTB 93/226. Zie ook Bijlage 1.

243

[vr 30-5-1623]
Toen we bijeenkwamen om de huwelijksaankondigingen te noteren, vertelde Busschof ons,
dat een zekere Teschemacher, tot voor kort hofpredikant te Kleef, naar Emmerik was
beroepen. Daar had hij ruzie gekregen met Conradus Merkinius, die zei dat hij de eerste
predikant was, omdat hij er al langer was, en de ander dat hij, komend van een hoger
aangeschreven plaats, beroepen was. Zodoende werd er drie weken lang geen enkele preek
gehouden, en pas toen Conradus naar Den Haag vertrokken was, werd verteld dat hij van de
prins te horen
p. 101 (Obs. fol. 85r)
gekregen had, dat hij voor Teschemacher moest wijken. Die was namelijk afkomstig uit de
aristocratie van die streek, terwijl hijzelf maar uit een lagere militaire rang gekozen was.
[ma 2-6-1623]
Afkondiging gedaan van [Johan Strick], kapitein, en Margriet van Renesse, weduwe van
Barend van der Ham, onderbevelhebber van de ruiterij in Brunswijk.360
Ds. Langius, die in de Dom preekte, had zich laten ontvallen, dat, als iemand de wet van
Mozes volgde, en er in alle opzichten aan kon voldoen en zijn leven ernaar kon inrichten (wat
hij evenwel niet waarschijnlijk achtte), dat hij dan vermoedelijk de dood van Christus en de
verlossing niet nodig had. Burgemeester Van der Lingen zei dat hij hier toch anders over
dacht, want zelfs wanneer iemand geheel aan de wet voldeed, bleef daar toch de erfzonde van
de eerste vader [Adam], waar niemand zich van kon bevrijden.
[wo 4-6-1623]
Toen er in de Jacobikerk gelegenheid toe gegeven was, had Hermannus Johannis, zoon van
Jan Harmansz, predikant te Loenen, gepreekt. Er waren verschillende meningen te horen over
zijn talenten, maar bij de meesten viel hij niet erg in de smaak. Het ontbrak hem niet aan
ontwikkeling, hij leidde een deugdzaam leven, maar was een matige spreker, 28 jaar oud.
Toch waren alleen de predikanten opgetogen en vol lof over hem, hoewel ook zij toegaven dat
ze hem wel wat
p. 102 (Obs. fol. 85v)
konden verwijten, maar dat was, als hij erop gewezen werd, gemakkelijk te verbeteren.
Na de maaltijd werd de kerkenraad gehouden, waarbij ook diakenen aanwezig waren.
Dunganus vertelde, dat hij samen met zijn confraters, in Monnikendam Samuel Bartholdi had
gehoord, en dat hij in alle opzichten bevallen was en dat hij, voorzover ze konden nagaan, bij
de bevolking in de smaak viel en geliefd was. Hij had ook Suavius te Alkmaar gehoord, en die
was hem bepaald niet tegengevallen, behalve dat de uitgangen van de woorden bij hem vaak
wegvielen, zodat hij niet makkelijk te volgen was.
Hij vertelde ook dat hij in Amsterdam geweest was en Florentius Johannis bezocht had, die
zou onderzoeken wat hij wilde, en of hij zou willen verhuizen en naar Utrecht komen. Maar
hij antwoordde, dat hij nog erg twijfelde, omdat het hem nuttig leek, in Friesland te blijven,
waar velen de religie minder goed gezind waren, en nieuwigheden en verwarring zochten.
Hoewel de diakenen aanhielden, om een commissie te sturen naar Arnhem en Emmerik, is dat
onnodig geoordeeld, omdat de gaven van de predikant die op de ene plaats stond, bekend
waren, en het om bepaalde redenen overbodig was, die van de andere te horen. Bovendien
was het een gevaarlijke reis, die we ons wel konden besparen. Maar om nog iemand anders
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p. 103 (Obs. fol. 86r)
te horen, werd besloten, een commissie te sturen die in Gouda de gaven van een zekere
Bartholomeus Nicolai [Piscator] zou beoordelen. Daartoe werden aangewezen Busschof, Van
Bemmel en Bor, die daar aanstaande zondag heen zullen reizen.
Daags hierna, op donderdag, zal men weer beginnen om de preken in het Tuchthuis, die om
zekere redenen enige tijd opgehouden zijn, om de veertien dagen te hervatten.
Een zekere [Antonius van] Couwenhoven, zoon van een dorpeling in Bunnik, die tussen de
proponenten en de kandidaten om te preken was toegelaten, was naar Maarssen gestuurd, om
daar, aangezienVan Renesse de bruidegom was, de preek te houden. Maar de dorpsbewoners
waren ontevreden over hem, omdat hij na het eten bij zijn neef Hendrik Rutgersz, vergezeld
van ik weet niet wat voor meisjes, een herberg binnengegaan was. Daar had hij veel
gedronken, gedanst en andere schandelijke dingen gedaan, en zich misdragen zodat velen zich
ergerden. Daarom vinden wij het terecht dat hij een scherpe reprimande krijgt. 361
[ma 9-6-1623]
Kerkenraad gehouden. Langius die, wegens ziekte van Busschof, met zijn confraters naar
Gouda was gereisd, en alweer terug was, vertelde over het resultaat van hun reis. Hij had
Bartholomeus
p. 104 (Obs. fol. 86v)
Nicolai gehoord, maar zijn stem beviel hun niet zo. Maar ze voegden eraan toe, dat hij door
zijn gemeente op handen gedragen werd. In die stad, die overigens altijd een broeinest van
ketters was, werkte hij zeer succesvol. De kerk was daar nog nooit zo vol geweest.
Daarna vroeg de preses of er nog naar andere predikanten geluisterd moest worden, en de
diakenen riepen als uit één mond, dat Conradus Merkinius gehoord moest worden, alhoewel
er al enkele malen gezegd was, dat hij afgewezen was. Er werd nu gezegd, dat ze niet zo
nadrukkelijk moesten vragen om een zaak die gevaarlijk was voor de kerk, en, naar het
scheen, ook schadelijk. Deze predikant was namelijk een onruststoker en ook eerzuchtig, wat
onlangs duidelijk gebleken was uit zijn conflict met Teschemacher. Daarom werd er tenslotte
besloten, geen commissies meer te sturen, maar om uit de voorgestelde lijst een paar
kandidaten aan te wijzen, van wie gedacht werd, dat de meest geschikte hiervan uiteindelijk
aan de magistraat voorgesteld zou kunnen worden.
[vr 13-6-1623]
Om 7 uur ’s morgens zijn we voor een extra zitting bijeengekomen, om de eerste en de
tweede uit de lijst van alle voorgestelde namen te kiezen, naar wie onze grootste voorkeur
uitging. Met algemene stemmen zijn Samuel Bartholdi en Andreas Suavius voorgesteld.
De vorige dag zijn in de Domkerk in het openbaar
p. 105 (Obs. fol. 87r)
de huwelijksplechtigheden gevierd van Johan Strick, onlangs uit Indië teruggekeerd, en
Margriet van Renesse, weduwe, over wie ik op 5 juni heb geschreven.362
Aan de monnik uit Rheinberg,363 die zich tot onze religie bekeerd had, is met instemming van
de diakenen drie gulden per maand toegekend, zodat hij zijn studie kan voortzetten.
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[zo 15-6-1623]
Om 5 uur ’s middags is de kerkenraad gehouden, samen met de diakenen, en er is
beraadslaagd, wie de volgende dag aan de magistraat voorgesteld zou kunnen worden. Met
bijna algemene stemmen is Samuel Bartholdi voorgesteld, en sommigen voegden er Andreas
Suavius aan toe. Uiteindelijk probeerden de diakenen, omdat veel van die lui uit hun geleding
nou eenmaal domkoppen zijn, de zaak te vertragen, en vroegen of we niet konden wachten,
totdat er van Florentius Johannis bericht kwam. Het antwoord was, dat er weinig hoop meer
was, omdat ze het al meermalen tevergeefs geprobeerd hadden. Bovendien was zijn
aanwezigheid in Friesland hard nodig, omdat er daar op allerlei manieren tegen de
rechtgelovigen samengespannen werd. Hij leek bovendien zwak en ziekelijk, zodat er weinig
steun van hem voor het ambt verwacht kon worden.
Zodoende gingen we verder met de verkiezing van a. degenen die verslag uit moesten
brengen aan de magistraat, en met een toegevoegde afgevaardigde overeenstemming moesten
bereiken om de gaven van de kandidaat te beluisteren, en b. degenen die met dat doel naar
Monnikendam zouden gaan. Flaman, Busschof, Buchelius en De Beer werden aangewezen
om bij
p. 106 (Obs. fol. 87v)
de magistraat over Bartholdi verslag uit te brengen; Teckman, Van Bemmel en Bor, om naar
Monnikendam te gaan.
Uit Bohemen kwam iemand die klaagde, dat zijn vader door de Oostenrijkers in Praag
terechtgesteld was, omdat hij een functionaris van het koninkrijk Bohemen was geweest.
Hijzelf was professor geweest en nu verbannen, en richtte zich nu met een aanbeveling van de
koning van Bohemen aan onze regering en ook aan de kerk. Hij vroeg ons om steun, om zijn
kinderen, twee jongens, uit Bohemen te halen, zodat hij ze in de ware religie kon opvoeden.
[ma 16-6-1623]
Tussen 9 en 10 uur ’s morgens heeft Dunganus uit onze naam in de vergadering van de
vroedschap verteld, wat wij hadden gedaan om een naar onze mening nuttige predikant te
zoeken, en dat hij Samuel Bartholdi aan de magistraat voorstelde. Hij vroeg of ze iemand uit
de vroedschap wilden aanwijzen, die een getuigenis over zijn welsprekendheid en zijn
levenswijze zou overbrengen. De eerste burgemeester heeft na gehouden beraad beloofd, dat
dit door de tweede burgemeester gedaan zou worden. Daarna liet hij ons gaan, en na de
maaltijd vernamen we, dat schepen Aert van Eck met [Dirk Jacobsz] vanVelthuysen hiervoor
aangewezen waren.
[wo 18-6-1623]
Teckman en Dunganus waren afwezig, alleen Langius was er dus, en er is niets besproken,
behalve dat er over de familie Van Swanenburg
p. 107 (Obs. fol. 88r)
melding gemaakt werd van onbeschaamde laster en kwaadsprekerij. Dirk van Swanenburg
zou zich daar in strijd met zijn verzoening (op allerlei kwalijke manieren) schuldig aan
maken, en de kerkenraad, met name de predikanten en de ouderlingen, belachelijk maken bij
mensen die hij zoal spreekt.
Er werd ook over gediscussieerd, dat hij zich met de gebroeders Koos moest verzoenen. Maar
omdat die daar niet om vroegen, en de oorzaak van die kwestie overgeërfd was en met de
politiek te maken had, werd gezegd dat ervan afgezien moest worden. Tijdens het huisbezoek
moest er uitvoeriger over gepraat worden.
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De zoon van Jan van Wede, een jonge militair kennelijk, had samen met een lid van de kerk
om een attestatie van zijn geloof gevraagd. Bij de kerkenraad was hij onbekend, en daarom
kreeg hij als antwoord, dat dit tegen de gewoonte was, en dat de raad alleen over bekende
personen een getuigenis gaf. Als hij een bevestiging wilde van de verklaring van anderen, kon
hij bij een notaris terecht.
[Daniel] Koos had zich met zijn tegenstander verzoend, vertelde Nellesteyn, omdat het zo niet
verder kon, en er over en weer genoeg lelijks gezegd was.
Tegen de school van het Jeruzalemklooster, waren meer dan eens klachten ingebracht, omdat
die tegen de verordeningen in bleef bestaan. [Nellesteyn] zei, dat de magistraat bepaald had,
dat de rectrices veroordeeld waren tot 25 gulden boete, en dat de uitvoering ervan aan de
(onder)schout was opgedragen.
[vr 20-6-1623]
Om 5 uur ’s avonds is de kerkenraad gehouden. De diakenen zeiden dat ze iets hadden
gehoord van de schoonzoon van
p. 108 (Obs. fol. 88v)
Florentius Johannis, predikant te Sneek. Zijn schoonvader zou, als hij heel nadrukkelijk
gevraagd werd, nog wel enige hoop geven als we hem zouden beroepen. En als er in de vorige
beroeping serieuzer gehandeld was, zou hij misschien al hierheen gekomen zijn. En daarom
vonden ze dat er wat langer over hem gesproken moest worden, en dat de voorgenomen reis
naar Samuel Bartholdi uitgesteld moest worden. Hierop antwoordde de preses, dat het tegen
de regels was, dat de diakenen op eigen gezag en achter de rug van de kerkenraad om,
opnieuw de schoonzoon van Florentius Johannis hadden benaderd.
Over de eerdere beroeping zijn de notulen van de kerk voorgelezen, waarin namelijk stond dat
hij ons hoop had gegeven, voordat hij uit Dordrecht was vertrokken. Ze364 hebben zich veel
inspanning en moeite getroost om hem over te halen, toen ze om die reden de Staten van
Friesland, graaf Willem Lodewijk van Nassau, en vervolgens de kerkenraad van Sneek een
bezoek brachten. Toen hij teruggekeerd was, gaf hij nog wel beloften en hoop, maar hij kapte
meteen alle onderhandelingen af, tot grote teleurstelling van onze afgevaardigden.
Desondanks werd de zaak opnieuw nader bekeken, maar men kon niets met zekerheid van
hem te weten komen. Daarom zou het niet verstandig zijn, ons nog eens aan dezelfde steen te
stoten, en ook niet integer, om een afvaardiging die met instemming van de vroedschap was
samengesteld, te veranderen
p. 109 (Obs. fol. 89r)
of uit te stellen, en die derhalve effect moet sorteren.
De klacht van burgemeester Van der Lingen over de diakenen is ter tafel gebracht of
hernieuwd. Zij hadden, zonder de burgemeesters geraadpleegd te hebben, aan iemand geld
toevertrouwd, dat zij aan de rentmeester van de Paulusabdij hadden toegezegd. Van
weerskanten klonken veel boze woorden en klachten, en zo zijn ze uiteengegaan, niet zonder
de hardnekkigheid en de koppigheid van de diakenen ondervonden te hebben. Ze lijken
weinig respect te hebben, noch voor het stadsbestuur noch voor de kerkenraad.
[di 24-6-1623]
Teruggekeerd vertelde Dunganus met zijn reisgenoten, dat ze [Samuel Bartholdi in
Monnikendam] niet aangetroffen hadden omdat hij afwezig was. Hij zou de synode van ZuidHolland, te Brielle vergaderd, bijwonen en niet binnen 14 dagen terugkomen. En daarom, om
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onze afgevaardigden niet het idee te geven dat ze helemaal tevergeefs en zonder hoop zoveel
moeite zouden doen, koos het college ervoor, Dunganus naar Den Briel te sturen. Daar zou hij
misschien kunnen proberen, iets over zijn voorkeur te weten te komen.
[wo 25-6-1623]
Er is geen kerkenraad gehouden, omdat er de vorige dag een vergadering geweest was.
[za 28-6-1623]
Teruggekeerd vertelde Dunganus, dat [Bartholdi] niet zozeer afkerig was van ons, maar dat
hij niets met zekerheid wilde verklaren, en tijdig zou antwoorden welk besluit hij nam.
Hij voegde eraan toe, dat de Rotterdamse gemeente over zijn collega onderhandelde, en dat er
daarom haast geboden was, anders zouden zij ons voor zijn.
p. 110 (Obs. fol. 89v)
Vanwege deze zaak is de kerkenraad vastgesteld voor de volgende feestdag, ’s middags om
vijf uur. Ik was niet aanwezig, omdat ik me niet goed voelde.
Een gebod gehad: Jan van Rijssen in de Blaasbalg, tussen de Beyer- en de Bakkerbrug, met
Elisabeth van de Stock, jongedochter van Leiden.365 Ze zijn in de kerk te Leiden getrouwd.
[zo 29-6-1623]
Bekend gemaakt dat over 14 dagen het avondmaal gevierd wordt, en een week later in de
Geertekerk.
[di 1-7-1623]
In mijn afwezigheid is het gesprek met Samuel Bartholdi voortgezet, maar tevergeefs. Het
beroep namelijk, waartoe Teckman, Nellesteyn [en] NN een poging gedaan hadden, heeft
geen succes gehad. Bartholdi heeft in deze zaak niet te goeder trouw, en al helemaal niet zoals
een christen zou passen, tegenover ons gehandeld. Eerst leek hij nog een zekere hoop te
geven, omdat het hem in deze zaak nog vrij stond, maar toen puntje bij paaltje kwam, bleek
hij er heel anders over te denken. Het lijkt erop, dat hij alleen maar op een oneerlijke manier
de eer van het beroep wilde behalen, en dat is ambitieus, want hij had daarmee tegelijk de
kans om zijn stipendium te verhogen, en dat is hebzuchtig.
In mijn afwezigheid heeft ook de nieuwe verkiezing van ouderlingen en diakenen366
plaatsgevonden.Van de ouderlingen zijn gebleven:
mr. Willem van Nellesteyn,
mr. Arnoud van Buchell,
Jacob van Bemmel
p. 111 (Obs. fol. 90r)
en Joachim Utenwaal.
Nieuw gekozen:
Cornelis van Deuverden,
Hans van den Bosch,
Reinier Hendriksz van Rhenen,
Werner Jansz van Kesteren.367
Van de diakenen zijn gebleven:
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Dirk Cornelisz Swanenburg,
Gerbrant de Beer,
Cornelis van Doyenburg,
Aert Cornelisz Mode,
Wijart Bartholomeusz,
Hans Rampart.
Nieuw gekozen:
Jurriaan Jansz,
Jacob Marcelisz [van Arkel],
Andries van Reeland [lees: Riebeeck],
Claes de Gijzelaar,
Willem Vereem,
Floris de Goyer,
Albert van Beek.368
[za 26-7-1623]
Er is een extra vergadering gepland. Naar de volgende voorbereidende classis wordt Willem
van Nellesteyn afgevaardigd.
Er is ook gesproken over een zekere Abraham Jansz, voorlezer van de catechisanten en leider
van een privéschool. Hij had in Rotterdam een weduwe overgehaald om in te stemmen met
een huwelijk. En intussen had hij hier een andere vrouw niet zonder bedrog verleid om met
hem te trouwen.
[zo 27-7-1623]
Vanaf de preekstoel zijn de ouderlingen en diakenen aan het volk voorgesteld, volgens de
gewoonte.
[wo 30-7-1623]
In de kerkenraad werd voorgesteld om Suavius te beroepen, maar er waren uiteenlopende
meningen en overwegingen. Dit punt is naar de volgende
p. 112 (Obs. fol. 90v)
vergadering verschoven, wanneer de nieuwe ouderlingen en diakenen erbij zijn.
In de classis vertelde [Thomas] Slosius, predikant in Vleuten, dat tegen de verordeningen in,
dorpelingen in Utrecht aantekenden en trouwden, zonder enige toestemming van de
plaatselijke overheid, waardoor er gemakkelijk gefraudeerd kon worden. Burgemeester Pieter
Cornelisz van der Lingen ging daar uitgebreid tegenin. Hij voerde aan, dat dit al jarenlang zo
gegaan was, en dat er zich nog nooit misbruik had voorgedaan. Het was een zaak van de
overheid en niet van de kerk.
Daar werd tegenin gebracht, dat het een zaak was van zowel de overheid als de kerk. En bij
geen enkele secretaris kon nalatigheid tegen de nadrukkelijke verordeningen [of] het
gewoonterecht [worden] aangevoerd. Verder was het in belang van zowel de overheid als de
kerk, om verdorvenheid en het aanzetten tot zedenbederf in te dammen, en zo mogelijk
grondig uit te roeien.
[zo 3-8-1623]
De nieuwgekozen ouderlingen (ofwel opzichters naar het Griekse episcopi) en diakenen zijn
in de Dom volgens de gewoonte in het openbaar bevestigd. De oude zijn ontslagen, en in hun
plaats zijn de nieuw bevestigden opgenomen.
[di 5-8-1623]
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In de Geertekerk werd gepreekt door Antonius van Couwenhoven,369 een luchthartige
jongeman uit het gehucht Couwenhoven, maar zijn preek maakte weinig indruk.
Getrouwd: Willem Cornelisz van Wede met Mechteltgen Joostens de Roy.370
p. 113 (Obs. fol. 91r)
[wo 6-8-1623]
Er is gesproken over Abraham Jansz, die door de één aangeklaagd en door de ander verdedigd
werd, maar niet volledig vrijgepleit kon worden. Zijn zaak is opgeschoven en daarna
uitgesteld.
Er waren enige voorstellen voor een nieuwe predikant, met name een zekere Voetius uit
Heusden,371 maar op hem hoeven we niet te rekenen, omdat hij als alumnus van zijn stad niet
vrij is om te beslissen.
Van de familie Swalm is melding gemaakt, maar omdat er veel afwezigen waren, is een
verdere bespreking uitgesteld tot de volgende bijeenkomst, die volgende week donderdag
gehouden zal worden.
Er is een brief van de Staten voorgelezen, waarin een openbare biddag voor 12 augustus is
afgekondigd, opdat God de aanvallen van de vijanden zal stuiten, en de voornemens van de
overheid welwillend zal steunen. Bovendien werden allen aangespoord, om niet na te laten, de
Staten en de prins, die zich inspannen voor het algemeen welzijn, de helpende hand te bieden.
[do 14-8-1623]
Omdat er [eer]gisteren biddag was, is er kerkenraad gehouden. Er werd allereerst gesproken
over de zaak van kapitein David van Machwitz, die nu ettelijke jaren onder belofte van trouw,
met Catharina le Fevre samengeleefd en kinderen bij haar verwekt had. Nu hij ziek is en zij
weer een kind heeft gekregen, heeft hij verzocht, of de geboden mochten geschieden.372 Als
redenen van zijn lange uitstel voerde hij aan, dat hij van goeden huize was, en familie van
hare genade, de gravin van Nassau, echtgenote van [Oranje?]. Hij vreesde haar voor het hoofd
te stoten, maar nu hij zo goed als zeker
p. 114 (Obs. fol. 91v)
permissie had van de gravin, was hij geneigd, zijn gelofte te volbrengen. Er is besloten, dat
een bode zich bij hen zou aandienen, om naar hun bedoeling te vragen, en hun ten dele hun
fouten aan te wijzen, dat ze zolang ongehuwd hadden geleefd. Daarna zou men de geboden
doen volgens de gewoonte.
Een jongeman van Tiel, [Cornelis Henricksz], van gereformeerde ouders, was hier met een
rooms meisje verloofd, op voorwaarde dat ze niet in de kerk zouden trouwen, maar op het
stadhuis. Desondanks heeft de jongeman de geboden te Tiel laten gaan, zonder aanwezigheid
van de bruid, en op grond daarvan heeft de predikant alhier bericht gegeven, om de geboden
van de preekstoel af te kondigen. Dat is tweemaal gedaan, en hier, in zijn afwezigheid, heeft
de bruid, terzijde gestaan door de broer van de bruidegom, de geboden bij de ondersecretaris
laten aantekenen. Hier is aan beide kanten verkeerd gehandeld, omdat men geen aantekening
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behoort te doen, tenzij in aanwezigheid van beide partijen. Daarom zouden Eckius,373
predikant te Tiel, om zijn overschrijven, en De Goyer374 om zijn
p. 115 (Obs. fol. 92r)
aantekenen, berispt moeten worden. Men was ook van mening dat dit behoorde te geschieden
in aanwezigheid van de weekschepenen.
Marichgen Tonis, wonende in Clarenburg, was gescheiden geweest. Zij was lange tijd bij haar
man vandaan geweest, en nu weer bij hem. Ze was heel familiair geweest met Abraham Jansz,
en had een tijdlang een zeer vrije omgang met hem gehad, en daarvoor werd zij bestraft. Zij
bekende wel, dat zij daarin gezondigd had, maar legde de meeste schuld bij hem omdat hij
haar, een zwakke vrouw, had verleid met mooie woorden, en ze meende zelfs dat hij haar iets
ingegeven moest hebben. Ze bekende bovendien, dat ze het feit zeg maar willens en wetens
gepleegd hadden, maar van de daad zelf door Gods goedheid klaarblijkelijk afgehouden
geweest was. Ze verklaarde tenslotte, dat ze er veel berouw van had, en God om genade
gebeden had.
Hendrik Jansz en zijn dochter Sara Hendriks, weduwe, hebben binnen gestaan. Zij vertelden
dat de hiervoor genoemde Abraham [Jansz], van zijn vak timmerman maar nu schoolmeester,
haar met list en bedrog had proberen te trouwen. Hij had eerst de vader, en daarna haar
bedrogen. En al waren zij wel tot hem genegen, toch hadden zijn gedragingen onenigheid
tussen hen verwekt.
p. 116 (Obs. fol. 92v)
Daardoor waren ze geenszins van plan, tot een huwelijk te komen, ofschoon hij aan haar
vader had gezegd, dat de genegenheid van zijn dochter zo groot was, dat alleen zijn
toestemming ontbrak. Maar aan haar had hij weer overgebracht, dat haar vader er nu
volkomen mee had ingestemd. Evenwel hadden ze, zowel de een als de ander, de zaak
uitgesteld, om eerst nog uitvoeriger met elkander te spreken. Ze eisten daarom, dat het geld,
dat zij ervoor gegeven hadden, zou worden gerestitueerd, en ook een geschrift van zijn hand,
dienende tot ontheffing [van trouwbelofte] en een verklaring dat zij niets konden pretenderen.
Hierover is een woordenwisseling met Abraham Jansz geweest. Hij stelde de zaak anders
voor, en zo ook de oorzaak van de achterhouding en de herroeping van wat er geschied was.
Hij vertelde daarbij dat het niet anders zat, dan dat zij van mening was, dat zijn geldmiddelen
ruimer waren. Maar toen ze begreep dat het niet zo was, kreeg ze spijt van de verbintenis die
nagenoeg aangegaan was. En om die achterbaks te beëindigen, had ze alles erbij gesleept wat
enigszins tot haar rechtvaardiging kon dienen, in het bijzonder de vrijage die hij met NN had
bedreven. Niettemin verklaarde hij er genoegen mee te nemen, om aan Sara Hendriks of de
diakenen, aan wie zij gegeven had wat hij van haar zou moeten krijgen, alles te vergoeden, na
compensatie met hetgeen
p. 117 (Obs. fol. 93r)
zij van hem had gekregen. Maar het was hem niet mogelijk noch in zijn macht, om het geld,
nu alles veranderd was, aan haar terug te betalen.375 Daarover kreeg hij harde woorden te
verduren, omdat hij met doortrapte opzet en bedoelingen, hun liever het ontvangen geld wilde
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afnemen, dan dit (wat hem nochtans door de broeders ernstig was aangeraden) aan haar te
restitueren.
Wij vonden het niet erg waarschijnlijk, wat hij daarvan zei. Daarom gaf hij een nadere
verklaring, en heeft hij een man die hij in Woerden het genoemde geld gegeven had, genoemd
en aangewezen, bij wie men verder naar de waarheid kon informeren. En, wat de verklaring
betrof, zou hij graag zien, dat de [kerkenraad] een bekwame akte opstelde, waardoor zowel hij
als zij bevrijd konden zijn van elke aanspraak. En zo is de zaak nagenoeg afgedaan met een
vermaning om elkaar te dulden, zonder enige verdachtmaking of laster rond te strooien enz.
Er is een brief voorgelezen die [Johannes?] Dibbitz376 aan ons college geschreven had, een
treurig schrijven, met het verzoek om de helpende hand te reiken aan de predikanten te
Heidelberg, die nu beroofd waren van alle levensonderhoud. Zo erg, dat ze met vrouw en
kinderen
p. 118 (Obs. fol. 93v)
ten onder zouden gaan, als de broeders niet als christenen de helpende hand zouden bieden.
Tot dit doel was de heer Althem, die bij de synode van Dordrecht aanwezig geweest was,
hierheen gezonden, maar wij hebben hem niet gezien. En omdat de diakenen hun eigen zaken
gingen bespreken, namen we afscheid, met de afspraak, de volgende dag, om vijf uur in de
middag terug te komen.
[vr 15-8-1623]
De kerkenraad vergaderde, met slechts één afwezige, en er werd voorgesteld om een besluit te
nemen over een nieuwe predikant. Sommigen stelden voor om naar [Adolphus] Sopingius te
gaan luisteren, anderen om Voetius te polsen. Ze meenden dat het niet zo moeilijk was als
anderen dachten. Met bijna algemene stemmen is evenwel afgesproken, om Suavius te
toetsen. Busschof is opgedragen om in stilte, voordat de synode gehouden werd, naar
Alkmaar te reizen, en te doen alsof hij op eigen gezag handelde.
[zo 17-8-1623]
Festus Hommius heeft op verzoek in de Dom gepreekt, wegens afwezigheid van Busschof.
Festus houdt zich bezig met de beursstudenten, hij is hun toezichthouder is op de universiteit
[van Leiden].
[di 19-8-1623]
Naar de provinciale synode van Utrecht is van onze classis [een predikant] aangewezen, en de
ouderling Willem van Nellesteyn.
[wo 20-8-1623]
De diakenen hebben tegelijkertijd vergaderd. Er is gesproken over de vraag of het beroep van
Suavius voortgezet moest worden. Sommigen waren ertegen, en ze waren ingelicht door Dirk
Swanenburg, naar het scheen. Ze besloten dat hij nog eens
p. 119 (Obs. fol. 94r)
gehoord moest worden. Flaman, Van den Bosch en De Beer zijn aangewezen om [naar
Alkmaar] te gaan.
[wo 27-8-1623]
Bij hun terugkomst vertelden ze over zijn welsprekendheid, en dat ze zijn manier van
onderricht geven goedkeurden. Hetzelfde was de mening van de twee afgevaardigden uit de
geleding van de vroedschap. Daarom werd nu besloten, verder te gaan met de procedure, en
om het stadsbestuur ertoe te bewegen, om afgevaardigden te sturen, die hem nog eenmaal
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zouden horen. En als hij hun beviel, hem dan te beroepen en van zijn gemeente te vragen.
Hiertoe werden gekozen de preses en de scriba, met Van Buchell en Dirk van Swanenburg.
Verder is afgesproken dat er over hem met de afgevaardigden van de classes gepraat zou
worden.
Dirk van Swanenburg, de boekhouder van de diaconie, heeft zich erover beklaagd, dat hem in
een proces met NN van Utenhoven onrecht was aangedaan. Daardoor voelde hij zich
gedwongen, om zijn functie neer te leggen, om beter in staat te zijn, zijn belangen te
verdedigen. De preses vermaande hem, uit naam van de kerkenraad, om wat beheerster en
kalmer te handelen, niet overhaast maar met verstand. Het college was bereid om hem bij te
staan, zodat hij van zijn taak ontheven kon worden. Maar dat kon niet hals over kop en op een
verwarde manier gebeuren, door de aard van de zaak of om zijn eigen aanzien.
[ma 1-9-1623]
Over het beroepen van Suavius is de vroedschap op de hoogte gesteld. Het antwoord was, dat
de raad zich erover zou beraden.
p. 120 (Obs. fol. 94v)
Dezelfde dag vernamen we, dat voor deze taak Floris de Goyer en Gijsbert Pietersz Verwoert
aangewezen zijn.
[wo 3-9-1623]
Busschof en Hans van den Bosch zijn aangewezen om met de beroeping, die in concept op
schrift gesteld is, naar Alkmaar te reizen en aldaar [de mogelijkheden] van de beroeping te
peilen en de eerste stappen te zetten.
Er is besloten, de komende zondag van de preekstoel bekend te maken, dat de predikanten op
een bepaalde tijd in de week (de dinsdagmiddag werd genoemd) vrij zouden worden gesteld,
om de aankomelingen die aan het avondmaal willen deelnemen, te instrueren.
Ds. Langius las de brief voor, die de predikant van Woerden377 hem had geschreven. Daarin
stond een verklaring van de brandewijnman over het goudstuk, dat Abraham Jansz hem
gegeven had, en die overeenkwam met de woorden van Abraham. Daarom werd de scriba
opgedragen, de vrijspraak van Abraham en Sara Hendriks op te stellen.
[do 4-9-1623]
De geboden zijn gegaan van mr. Lenaert van Kempen, in de 70, met een jonge maagd uit
Delft, [Susanna Gerrits van den Aert].378
[za 6-9-1623]
Aangetekend: [Grietgen Barents], een oude vrouw van omtrent 60 jaar in het Bruntenhofje,
om met [Hendrik Franssen], een jong ventje van 20 jaar te trouwen, in een ongelijk
huwelijk.379
p. 121 (Obs. fol. 95r)
Dezelfde dag zijn Busschof en Van den Bosch teruggekeerd. Ze hadden het beroep met
Suavius besproken, maar die vond het raadzaam, om de zaak uit te stellen tot 1 oktober,
wanneer de classis volgens plan vergaderde. Hij meende namelijk, dat er problemen zouden
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komen, omdat de kerkenraad of de magistraat daar niet voor zou voelen. Zijn vrouw maakte
ook bezwaar, maar ze wilde zich naar Gods beschikking en die van haar man voegen.
In de synode is gesproken met de afgezette en onlangs weer aangenomen predikanten, van
wie er twee geweigerd hebben, zich aan de notulen en de ondertekende besluiten te houden.
Ze keerden zich bewust tegen de synode, en toonden zich halsstarrig en onbetrouwbaar. Toen
ze daaraan vasthielden, zijn ze berispt, en er is besloten dat er tegen hen opgetreden zou
worden, met een openbare bekendmaking aan het volk. En als ze dan nog niet tot inkeer
kwamen, zouden ze voortaan uitgesloten worden, en zouden hun handelingen doorgegeven
worden aan de overheid.
[wo 10-9-1623]
De vergadering was niet voltallig. Er werd niettemin een geschil voorgelegd door een zekere
Thierry César, voorheen diaken van de Waalse kerk. Een ander, die daar ouderling was
geweest, en nu lidmaat van onze kerk is, had hem beschuldigd van diefstal van een schelling,
volgens zijn oordeel. Er is hem gezegd dat de zaak nader onderzocht zou worden, wanneer de
tegenstander gehoord zou zijn.
p. 122 (Obs. fol. 95v)
Een zekere Gerrit van de Pol vertelde dat zijn vader had jarenlang het woord Gods had
verkondigd, eerst in de provincie Groningen, daarna in Oost-Friesland.380 Nu was hij oud en
blind geworden. Met vrouw en kinderen was hij van alles beroofd door de legerbendes van
Mansfeld.381 Hij vroeg om ondersteuning voor de komende winter. We hebben hem
doorverwezen naar het college van diakenen. Hij is verwant aan de Utrechtse familie Van de
Pol, maar wat ongelukkigen vaak overkomt, zij wilden hem niet of nauwelijks kennen, en hij
verwachtte van hen weinig hulp.
[do 11-9-1623]
[Johannes] Pistorius, predikant in Abcoude, uit de Palts afkomstig,382 heeft in de Dom
gepreekt, maar sommigen vonden zijn stem te zwak.
[vr 12-9-1623]
Er is een vergadering belegd, omdat de diakenen zeiden, dat zij 2000 gulden ontvangen
hadden, en dit belegd hadden. Het was het legaat, dat door [Emilia] Bardes aan de armen
gemaakt was, en ze wilden dit geld bij de magistraat of de vroedschap op rente zetten. Althans
wanneer de burgemeesters de 1000 gulden die tot aanvulling van de 3000 gulden van het
voornoemde legaat behoorde, en die zij zelf gehouden hadden, daarbij wilden doen. Tegen dit
voorstel
p. 123 (Obs. fol. 96r)
was Willem van Nellesteyn fel gekant. Hij zei, dat de burgemeesters 600 gulden daarvan aan
het Weeshuis hadden gegeven, omdat de diaconie drie kinderen, die zij in het Weeshuis
geplaatst hadden, niet op zich wilden nemen. Terwijl het Weeshuis al overbelast was.
Waarop zij zeiden, dat de stad het geldgebrek van de armen toch moest aanvullen, en zij
meenden, dat het aantrekkelijk zou worden voor anderen, als men het hele geldbedrag op de
naam van de donatrice belegde. Daar werd weer op geantwoord, dat de stad al genoeg in
geldnood zat, zonder dat ze onnodige renten hoefde te geven. Toch is tenslotte besloten, dat
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het voorstel [door diakenen] samen met de preses en de scriba, vriendelijk aan de
burgemeesters zou worden voorgelegd, en dat de uitkomst daarvan zou worden afgewacht.
Een lidmaat van de kerk die onder onze huisbezoek woonde in de Twijnstraat, met name
Claes Claesz, heeft zich bij mij beklaagd. Hij had in zijn huis niet alleen beledigende woorden
naar zijn hoofd gekregen van Willem Cosijnse, maar die had hem ook met zijn vuist zo hard
geslagen, dat hij wankelde en viel, en uit zijn mond bloedde.383 Hij zei, van
p. 124 (Obs. fol. 96v)
plan geweest te zijn, daarover bij de schout te klagen, maar een lid van de kerkenraad had
hem dringend gevraagd, de zaak eerst aan hen voor te leggen.
[za 13-9-1623]
De volgende dag ben ik er met Flaman opuit gegaan, om er meer over te vernemen, en
Willem Cosijnse te spreken, maar we hebben hem niet thuis aangetroffen. Een zus van hem,
die erbij aanwezig was geweest,384 en het krakeel grotendeels veroorzaakt had, riep allerlei
beledigingen aan het adres van de klager, in het bijzonder dat hij haar neef vals had belogen,
enz.
We zeiden, dat haar broer degene die dat gezegd had, eens flink de waarheid had moeten
zeggen, maar niet voor eigen rechter hoorde te spelen of wraak te nemen. Hij had zijn recht
bij de overheid kunnen zoeken. Zij repliceerde, niets van slaan te weten, behalve dat de klager
ontdaan was, en in zijn leugens verstrikt en duizelig kan zijn geworden en toen gestruikeld.
Het tegendeel bleek wel uit wat geloofwaardige getuigen zeiden, die erbij aanwezig waren
geweest.
Aangetekend zijn rector Antonius Aemilius en Agnes Jans van Langen,
p. 125 (Obs. fol. 97r)
enige dochter, 18 of 19 jaar oud.385
[di 16-9-1623]
Getrouwd in de Geertekerk: Antonius van Couwenhoven met Willemina van Varsseveld.386
[wo 17-9-1623]
Aangewezen om naar Alkmaar te gaan om de beroeping te bevorderen, Busschof, Teckman,
Willem van Nellesteyn en Gerbrant de Beer, omdat komende dinsdag aldaar de classis zal
vergaderen.
De zaak van Abraham Jansz, de schoolmeester, en Sara Hendriks is afgedaan. De kerkenraad
heeft verklaard, dat er van een huwelijk tussen hen beiden niets gebleken is. Zij zullen elkaar
daarover niet lastig moeten vallen, maar als goede christenen met elkaar moeten leven, en alle
gevoeligheden, haat of nijd enz., achterwege laten. Waarvan een akte gemaakt is die zij beide
zouden ondertekenen. Doch Abraham vond het te zeer gewijzigd, en heeft eerst op een
onbehouwen manier geweigerd te tekenen. Hij werd daarvoor bestraft, en heeft toen beloofd
dat hij zijn handtekening thuis zou zetten. Hans van den Bosch heeft daarom, nadat de
kerkenraad gesloten was, de akten bij hem thuis gebracht. Abraham heeft het geld
gerestitueerd dat hij van Sara gekregen had als ‘bodenbrood’,387 toen hij vertelde dat hij
383
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toestemming van haar vader had, en haar toen een munt, een rijder, had gegeven. Deze som
heeft
p. 126 (Obs. fol. 97v)
Sara aangevuld tot 25 gulden en die, volgens haar belofte, aan de diaconie gegeven ten
behoeve van de armen.
Met een schriftelijke aanbeveling van [Godefridus] Udemans aan Busschof, stonden Samuel
Alectorius Batelovius388 en Johannes Maconius,389 voor ons. Ze waren rector van een school
in Bohemen geweest, verbannen omwille van het geloof, en vroegen steun voor de winter. Ze
hadden vooreerst een aanbeveling van de koning van Bohemen, van hun stad, van de
universiteiten van Leiden en Groningen, enz. De boekhouder zal hun tien gulden geven, en ze
hadden tevoren al bij voorbaat vier schelling ontvangen.
Langius klaagde over de ontheiliging van de zondag, niettegenstaande het plakkaat dat
onlangs uitgevaardigd was. Er werd over gezegd, dat men de zondagse markten geheel
behoorde af te schaffen en de betalingen op zaterdagochtend te doen. Langius zei verder, dat
dit door de classis van Wijk bij Duurstede in die stad tot stand gebracht was, en dat het ook in
Zeeland doorgevoerd was.
p. 127 (Obs. fol. 98r)
[vr 19-9-1623]
Toen wij enige malen bij Willem Cosijnse langs geweest waren, en hem niet thuis getroffen
hadden, is hij [vandaag] bij ons thuis gekomen. Wij hielden hem de manier voor, waarop hij
zich tegenover Claes Claesz misdragen had, en wij vermaanden hem, zich als een christen met
hem te verzoenen. Daarop zei hij, dat hij niets met hem te maken wilde hebben, dat het een
lasteraar was en dergelijke. Wij wezen hem erop, dat [Claes] maar had gemeld, wat door hem
gezegd was, en dat hij daar wel enige reden toe gehad had. Maar daarom had hij Claes nog
niet horen te slaan. Toen antwoordde hij half lachend, dat hij hem niet geslagen had, en dat er
geen getuigen waren, om dat te bewijzen. En toen hem gevraagd werd of Jan Pietersz van
Loemel daar niet bij was geweest, zei hij van niet. Maar met zijn gezichtsuitdrukking gaf
duidelijk genoeg te kennen, dat het waar was, en dat hij zijn schuld in deze zaak op een valse
manier ontkende. Toen hij verder aangespoord werd tot verzoening, heeft hij ten slotte
gezegd, zich te beraden tot komende maandag, en dan antwoord te zullen geven.
[zo 21-9-1623]
Getrouwd in de Buurkerk: Johan Ansta, medicus, met Maria van Sas. Hij was van Franeker in
Friesland.390
p. 128 (Obs. fol. 98v)
[ma 22-9-1623]
Cosijnse heeft glashard ontkend, Claes geslagen te hebben, wat nochtans in aanwezigheid van
Van Loemel gebeurd was. Die had dit ook tegenover ons verklaard, en men kon het ook van
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zijn gezicht aflezen. Zo is het gesteld met het geweten van mensen die zich altijd beroepen op
de vroomheid van hun voorouders.391
[wo 24-9-1623]
Omdat de broeders nog afwezig waren, is de gewone vergadering opgeschort tot hun
terugkomst.
[do 25-9-1623]
Afgekondigd het huwelijk van Evert Willemsz van Voorst met Anneken Lubberts van
Vollenhove.392
’s Middags om drie uur is er vergaderd, en hebben de teruggekeerde broeders uiteengezet, dat
de zaken in Alkmaar nagenoeg waren afgerond. Ze hebben namelijk de aanvaarding en een
verklaring van Andreas Suavius, alsook verweerschrift en toewijzing van de classis. De
kerkenraad evenwel en stadsbestuur hebben hun misnoegen geuit, en willen niet instemmen
met zijn vertrek. Ze merkten ook, dat er daar weinig overleg gepleegd wordt tussen de kerk en
de stad. Maar ze hoopten met een brief van onze magistraat, zijn vertrek wel te zullen
bewerkstelligen.
p. 129 (Obs. fol. 99r)
De gebruikelijke censuren zijn gehouden. Ook zijn de kwartieren verdeeld, ik heb het kwartier
van Verwoert aangenomen, en het mijne aan Hans van den Bosch overgedaan. Ze waren heel
ongelijk in grootte en aantal lidmaten.
[vr 26-9-1623]
’s Morgens om 9 uur zijn Flaman en ik begonnen aan onze huisbezoek van de Smeestraat,
langs de Oudegracht, waar we met drie opmerkelijke kwesties te maken kregen, namelijk
- tussen NN en NN Hoboken, in’t Kalf, die haar eerst beledigde, waarna ze elkaar uitscholden
voor dief en woekeraar, en toen handgemeen geworden zijn.
- van [Willem] Helmich,393 die de tante van zijn vrouw had laten vasthouden bij Teckman, om
de rekening van een bepaald proces te hebben, dat door haar was geëist en gewonnen, gaande
in’t gemeen (?).
- van de ouders en familieleden van [Willem Cosijnse?], vanwege een belediging, waarvan hij
volgens hen ten onrechte door Claes Claesz beschuldigd was. Zij hielden hem voor
onverzoenlijk, zodat praten geen zin had.
Na de middag hebben wij NN Hoboken gezien en vonden hem redelijk en tot verzoening
geneigd, hoewel hij zich beledigd voelde.
We hoorden nog veel klachten over de armoede van
p. 130 (Obs. fol. 99v)
enige weduwen, met een heel stel kinderen, waarvan sommige niet zo tevreden over de
diakenen waren, maar dit was ‘behalve olijven of erzonder’, zoals het gezegde luidt.
[za 27-9-1623]
Aangetekend: Floris de Goyer, van Utrecht, met Jacobina van Telshout, geboren te
Heusden,394 twee jaar geleden met haar moeder hierheen gekomen vanuit Moers. Omdat het te
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gevaarlijk was, berichten uit Moers te krijgen, heeft de magistraat hier op verzoek beschikt,
om met de huwelijksproclamaties voort te gaan.
Jonker Dirk van Zuilen [van de Haar], heer van Zevender, schout van Utrecht, heeft in een
briefje aan de kerkenraad verzocht om een extract van het aantekenen, door ds. [Johannes]
Bergerus395 in 1601 gedaan, van het huwelijk van [notaris] Jacob Gerritsz van Herwaarden
met NN. In de marge stond daar geannoteerd: ‘Dit incestueuze huwelijk is tegen de zin van de
kerkenraad door Bergerus goedgekeurd’.
[ma 29-9-1623]
Teckman en ik hebben voor de middag ons kwartier afgedaan, waarin meer dan honderd
lidmaten wonen. Er zijn voornamelijk drie problemen naar voren gekomen, om in de
kerkenraad aan de orde te stellen.
a. Of het niet nodig is, dat overal dezelfde boeken in de lagere scholen gebruikt worden, om
daarmee aan de wensen van de ouders, die willen dat hun kinderen uit die of die boeken leren,
tegemoet te komen.
b. Dat men de regenten van het Weeshuis erop moet wijzen dat de kinderen, die dat huis
p. 131 (Obs. fol. 100r)
verlaten, ondergebracht worden bij goede christelijke mensen, en niet, zoals nu soms het
geval is, bij rechtlijnige roomsen, die de opvoeding in de christelijke religie weer teniet doen.
c. Of een jongeman die nu wil trouwen, maar nog ongedoopt blijkt te zijn, niet eerst in de
religie onderwezen en gedoopt behoort te worden.
[di 30-9-1623]
Dunganus examineerde zeven personen die lidmaat willen worden.
[wo 1-10-1623]
Langius en ik, en ook Reinier Hendriksz van Rhenen, waren afwezig. Tot het bedienen van
het avondmaal in de Dom zijn aangewezen burgemeester Cornelis van Deuverden en ik, Van
den Bosch en Werner Jansz van Kesteren. In de Jacobikerk zoals gebruikelijk, en in de
bovenstad396 Willem van Nellesteyn en Van Rhenen.
[do 2-10-1623]
Teckman heeft uitleg gegeven over de geloofsbelijdenis.
Na de middag heeft Busschof aan zes personen catechese gegeven en ondervraagd, en heeft
hen ingeschreven voor het avondmaal. Hieronder was een meisje van 16 of 17 jaar, Anna van
Rijneveld, die heel vlot was. We waren heel tevreden over haar, om niet te zeggen vol
bewondering.
[za 4-10-1623]
Busschof heeft om vier uur ’s middags de proef-predikatie gedaan, als voorbereiding op het
avondmaal.
[zo 5-10-1623]
Het avondmaal is in de Dom en de Jacobikerk.
p. 132 (Obs. fol. 100v)
[wo 8-10-1623]
Drie predikanten, Langius, Busschof en Flaman, waren absent, evenals burgemeester Van
Deuverden.
Voor ons verscheen Hendrik de Heusch, voorheen ouderling van de Waalse kerk, nu lidmaat
van onze kerk. Er werd gezegd, dat hij Thierry César verdacht gemaakt had, omdat hij zich als
395
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diaken minder betrouwbaar gedragen had. De oorzaak was voornamelijk, dat, toen ze samen
tegen vastenavond rondgingen, een zekere Noir Nicolas oftewel Nicolas le Fevre drie
schellingen gegeven had, en zoals gebruikelijk zijn loodje inwisselde.397 Er zat een nieuwe
vijfstuiver-munt, te Deventer geslagen, tussen het geld in de collectezak waar men uit deelde.
Maar toen ze daarna het geld telden, miste Hendrik de Heusch die munt. Hij vroeg Thierry
waar die gebleven was, maar hij zei dat hij er niets van wist.
Ze waren naar huis gegaan, maar de volgende ochtend was hij bij hem gekomen, om te
zeggen dat Nicolas le Fevre hem de vijf stuiver had gestuurd, die hij de vorige dag voor een
schelling had ontvangen, en dat hij die vergoed wilde hebben. Waarna De Heusch naar Noir
Nicolas gegaan zou zijn, die zei dat hij van dit terugsturen niets had geweten. Thierry zei
daarentegen, dat de schelling door de nicht van Nicolas naar zijn huis gebracht was, nadat hij
begrepen had, dat die maar twee stuiver waard was. Daarom was hij, Thierry, ook naar
Nicolas gegaan, en daarna nog naar De Heusch, om te zeggen dat hij
p. 133 (Obs. fol. 101r)
nu ontdekt had, waar het verschil in zat.
Toch bleef Hendrik de Heusch erbij, dat Noir Nicolas [aan Thierry César] een Schotse 12
stuiver-munt met een Friese schelling gegeven had, en dat Thierry de schelling bij Nicolas,
van wie hij zijn geld eiste, in de hand verwisseld kon hebben. En hij voegde eraantoe, dat hij
daar zeker van was, hoewel hij dat niet met getuigen hard kon maken. Dat was ook geen
wonder, omdat Thierry meermalen op bedrog was betrapt. Hij kreeg bijvoorbeeld opdracht,
op een bepaalde plaats vijf zakken turf te brengen, en later bleek, dat hij er maar drie bezorgd
had, enz.
Wij wilden in deze kwestie niet buiten onze bevoegdheid gaan, maar hebben moeite gedaan
om de partijen met elkaar te verzoenen. Het bleek namelijk dat de lasterpraatjes afkomstig
waren van De Heusch, die geen afdoende bewijs kon leveren. Thierry ontkrachtte de zaak niet
alleen met een ontkenning, maar ondersteunde zijn woorden met de verklaring van Noir
Nicolas zelf, en zei nog verschillende getuigen te hebben van het terugbrengen van de
schelling, enz. De Heusch zei wel, dat hij Thierry César nooit beschuldigd had van diefstal, en
hem nog steeds niet beschuldigde, maar alleen uiteengezet had hoe de zaak in elkaar zat.
p. 134 (Obs. fol. 101v)
Maar toen de scriba alles op schrift gezet had, tot iets meer tevredenheid van Thierry, wilde
hij dat toch niet ondertekenen. Hij zei dat hij door de praatjes van Hendrik de Heusch bij
velen, ja bij zijn hele kerk was belasterd. Die zei, dat hij niets met Thierry te maken had, en
ook nooit had gezegd, dat Thierry een dief was.
We hebben ’s avonds vergaderd, en hebben er een punt achter gezet. Thierry César hebben we
verteld, dat wij van harte gewenst hadden, de zaak op te lossen. Maar omdat we niet verder
konden komen met Hendrik de Heusch, dan tot de voorgestelde verklaring, hebben wij hem
gevraagd of hij zich daarop kon beraden, en of hij daar genoegen mee kon nemen.
Er is gesproken over de weduwe in de Stapel, die een zuster van procureur-generaal [mr.
Pieter] van Leeuwen398 is. Ze is voldoende overtuigd om deel te gaan nemen aan het
avondmaal, maar te scrupuleus, om haar bekentenis voor de kerkenraad te doen. Ze wilde
graag, dat een predikant bij haar thuis kwam, om haar geloof te onderzoeken. Ze is toegelaten
omdat een predikant met een ouderling naar haar toe zal gaan
397

Wie in een andere stad (of kerk) wilde aan het avondmaal wilde deelnemen, had daar een loodje, een penning,
voor nodig.
398
Sinds 1589, gest. 1630, Van de Water 1729, II, 1058.

259

p. 135 (Obs. fol. 102r)
met dit doel.
Er werd meegedeeld, dat de jongeman die nog niet gedoopt was, en nu enigzins door Flaman
onderwezen was in de hoofdpunten van het christelijke geloof, naar Jutfaas zou gaan, om daar
gedoopt te worden. Daarvoor zouden we een brief schrijven aan Adrianus de Raedt, de
predikant aldaar. Nadat hij doop gedoopt is, zal hij kunnen trouwen.
[zo 12-10-1623]
Alhoewel in de synode besloten is, dat men op zondagmiddag geen grote diners of bruiloften
behoort te houden, om daarmee niemand uit de kerk te houden, is vanmiddag toch het
bruiloftsfeest van Floris de Goyer en Jacobina Telshout gevierd, en dat terwijl hij
tegenwoordig diaken is. Hij excuseert zich met het smoesje, dat de familie van de bruid van
buiten de stad gekomen is, en dat men op deze manier geen extra kosten hoeft te maken.
Aangetekend jonkheer Bernt van den Broek, jonggezel op de Mussenberg, met Anna Splithof,
wonende te Utrecht.399
Voortaan zal in de Nicolaaskerk de preek ’s morgens om acht uur beginnen, en de huwelijksaankondigingen de volgende dag ’s middags om drie uur.
[wo 15-10-1623]
Afwezig de predikanten Langius, Busschof, Flaman,
p. 136 (Obs. fol. 102v)
en ook Van Deuverden en Van Rhenen.
Er is gesproken over
Willem Cosijnse, omdat zijn tegenstander klaagt dat er niets aan de kwestie gedaan wordt.
- Jan Florisz en zijn vrouw, of ze toegelaten kunnen worden tot het avondmaal, zonder
ergernis te geven.
- Marichgen Tonis, navragen of ze na haar voorgaande bekentenis en boetedoening, zou
terugvallen in haar verwerpelijke vroegere leven.
- Sara Hendriks, dat tegen haar aangevoerd wordt, dat zij over Abraham Jansz van alles
rondverteld heeft.
- het schoolreglement, dat onder de Staten valt: dit moet bevorderd worden, zodat de meesters
allemaal op dezelfde manier gaan lesgeven.
- het verwijderen van bijgelovige [roomse] plaatsen, zoals st. Annakerkhof buiten de
Tolsteegpoort400 en enige heilige huisjes.
- de zondagsscholen voor arme kinderen, enz.
- het deelnemen aan het avondmaal, wat met onbedekt hoofd moet geschieden, terwijl er een
tegenovergestelde gebruik ingeslopen is, door toedoen van de garnizoenscommandant [Daniël
de Hertaing, heer van] Marquette.
[do 16-10-1623]
Busschof heeft ons gemeld, dat Suavius hier is aangekomen.
[za 18-10-1623]
De kerkenraad werd op een afwijkend en ongeschikt uur gehouden. Er waren maar drie
ouderlingen aanwezig. De ontslagbrieven, en de

399

Joncker Bernt van den Brouck, j.g. won. op de Mussenbergh [een kasteel in Valburg] in de Over-Betuwe, en
joffr. Anna Splithof, j.d. van Swol, won. alhier, tr. 7 nov. 1623, DTB 94/18.
400
De plaats waar het oude Duitse huis gestaan had – noot Muller.
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p. 137 (Obs. fol. 103r)
aanbevelingsbrieven van de classis, kerkenraad en magistraat van Alkmaar werden gelezen,
en ze getuigden ruimschoots van zijn vroomheid. Morgen, de 19de, zal hij persoonlijk aan de
gemeente voorgesteld worden.
[wo 22-10-1623]
Aangewezen voor de classis, die de komende dinsdag hier zal worden gehouden, Joachim
Utenwaal.
De besproken schandalen van de st. Annakapel, en de ontheiliging van de zondags enz., nog
aan de burgemeesters uiteen te zetten.
Erop aan dringen, dat wij de st. Victorkapel401 krijgen, om die in te richten voor de
catechisanten.
Over zaak van Claes Claesz [en Willem Cosijnse] moeten we zeggen, dat we geen hoop meer
hebben en ons geen raad weten.
Suavius vragen om met het avondpreken te beginnen, en zich zo te laten horen.
Vermaand Gillis Jansz, die zich halsstarrig gedraagt tegenover de diakenen, terwijl hij
volgens onze inschatting maar een boef is.402
[zo 26-10-1623]
’s Morgens is in de Dom afgeweken van het rooster, door afwezigheid van Busschof, omdat
zijn vader, die in Weesp woont, het niet goed maakt. Flaman heeft nu gepreekt uit de brief
van Paulus aan de Kolossenzen 3 [9-10], ‘Nu u de oude mens en zijn leefwijze [afgelegd]
hebt, en [de nieuwe mens] hebt aangetrokken,403 die steeds vernieuwd wordt naar het beeld
van zijn schepper.’
Onder de geboden waren
- Hendrik Jansz van Voorst, met Neeltgen Jans, in de Vinkenburgsteeg,404
- Gerrit Hendriksz van Voorst, met Geertruid Jans van Cloetingen, getrouwd 9 november.405
p. 138 (Obs. fol. 103v)
’s Avonds, toen de avondpreek om vijf uur begon, heeft Andreas Suavius, nieuw aangenomen
maar nog niet bevestigd, gepreekt uit de woorden van Lucas, als ik me niet vergis, ‘Vrees
niet, kleine kudde.’406 Hij haalde er van alles bij over aard en eigenschappen van schapen en
herders. Er werd verschillend over hem geoordeeld, sommigen zeiden, dat hij niet duidelijk en
overtuigend genoeg preekte, anderen zagen het anders. Zijn stem was krachtig en geschikt
voor deze kerk, hoewel een weinig bevende, maar dat kan men aan de eerste ongewoonheid
en en aan de verandering wijten. Volgens mij had hij wel in de uitweiding over de aard van de
schapen, andere auteurs naar voren mogen halen, als Isidorus,407 die meer gezag hebben. De
vergelijking van de schapen en hun herder met de uitverkorenen en hun verlosser en
verzorger, had hij niet moeten verwarren met de affectie en liefde van de schapen voor hun
moeders, want deze vergelijking gaat mank. Maar wie kan iedereen in alle opzichten tevreden
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De later zogenaamde St. Thomaskapel op het Domplein – noot Muller.
Hij en zijn vrouw waren ‘een werkschuw stel’, fol. 75v.
403
Buchelius citeert, kennelijk uit zijn hoofd, foutief ‘…aangetrokken hebt en hém hebt aangetrokken’.
404
Henrick Jansz, j.g van Voorst, won. in’t Wijstraet, en Neeltgen Jans, j.d. van Utrecht, won. in de
Vinckenburchsteeg, tr. 26 okt. 1623, DTB 94/19.
405
Gerrit Heynrickx van Voorst, van Utrecht, won. aan de Steenwech, en Geertruydt Jans van Cloeting, won. aan
St. Janskerckhoff, tr. 9 nov. 1623, DTB 94/21.
406
Lucas 12:32.
407
Isidorus van Sevilla (ca. 560-636), theoloog, schrijver van de Etymologiae of Origines, een theologische
encyclopedie.
402
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stellen? Ik kan zonder moeite tevreden zijn met zijn sprekersgaven, mits zijn leven, zoals we
hopen, eraan beantwoordt.
[wo 29-10-1623]
Er is deze dag niet vergaderd, zoals anders, want de classis was nog niet afgelopen.
[zo 2-11-1623]
Andreas Suavius is na de derde afkondiging
p. 139 (Obs. fol. 104r)
bevestigd, en is opgenomen als predikant van deze stad.
Huwelijksaankondigingen zijn onder andere gedaan van
- Gerrit van Deuverden met Anna van den Berg, jongedochter van Leyden.408
- Frans van der Hoeven, weduwnaar van Jannichgen Jans van der Kemp, met Agnietjen
Siclers, jongedochter te Amsterdam.409
[wo 5-11-1623]
Afwezig: Langius, Busschof, Dunganus, met burgemeester Van Deuverden. Andreas Suavius
verscheen voor het eerst in de kerkenraad.
Johannes Georgius Zittardus, predikant te Uedem in het land van Kleef,410 vertelde over de
grote armoede van zijn kerk en van hemzelf. Hij moest zich grotendeels met water, zout en
brood in leven houden met zijn vrouw en drie kinderen. Hij ontving maar 20 slechte daalders
per jaar van het stadje, en nog 20 rijksdaalders van het hof, en daar moest hij van leven. Hij
zei ook, dat hij aan de predikanten een christelijke subsidie verzocht had, maar weinig
gevorderd was, en dat hij zijn inkomen grotendeels opgemaakt had. Hij had een goede
getuigenis van zijn kerk en van de predikant te Rees, NN Absolon. We besloten, de diakenen
16 of 20 gulden te vragen, en er uit onze kas iets aan toe te voegen.
Hij vertelde, dat hij met Absolon op reis ging, maar omdat die al vertrokken was, vertrouwden
we hem niet erg. Hij kreeg alleen wat reisgeld, zolang hij zich niet met brieven van bekende
personen beter kon legitimeren.
De concept-ordonnantie van het schoolreglement, die nu lang genoeg bij de Staten in een la
heeft gelegen, zonder dat er iets aan
p. 140 (Obs. fol. 104v)
gedaan is, werd voorgelezen. Er is besloten, dat men een aantal geschikte boeken zou
uitzoeken om aan de kinderen te leren, zodat er uit diezelfde boeken in de parochie- en de
‘bijscholen’411 kon worden geleerd. Aan de magistraat zouden we alvast kunnen verzoeken,
die boekenlijst goed te keuren.
Er werd geopperd, dat er iets tegen gedaan moest worden dat men de kerk als doorgang
gebruikt. Onder de preek zijn het vaak jongeren, vrouwen en ambachtslieden die dat doen, en
dat is hinderlijk, zowel voor de predikanten als de toehoorders. Maar omdat de leden van de
magistraat onwillig blijken tot zulke en soortgelijke voorstellen, blijven die vruchteloos.
Daartegenover werd er gezegd, dat men het heuveltje van st. Annakapel aan de singel, waar
veel simpele bijgelovige roomsen kwamen bidden, had laten slechten. Maar aan andere
hervormingen, waar ons meer aan gelegen was, wordt niets gedaan.
408
Gerryt van Duverden, j.g. van Utrecht, won. op de Oudegrafft bij St. Jansbrugge, en Anna van den Berge, j.d.
van Leyden, won. aldaer, DTB 94/22.
409
Frans van der Hoeve, wedr. van Janneken Jans van der Kemp (tr. 7 nov. 1619) won. onder de Snippevlucht,
en Agnietjen Selijns, j.d. won. te Amsterdam, tr. 20 nov. 1623, DTB 94/22.
410
Het dorp ligt halverwege Gogh en Xanten.
411
Al in de middeleeuwen een woord voor ‘bijzondere scholen’, dus particuliere scholen.
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[zo 9-11-1623]
De geboden afgekondigd van Jacob Splinter en Emmerentia van Helsdingen.412
Gerrit Ruys, van Woerden, met Sara Hendriks [van Kircharten], weduwe van Izaak de
Backer.413 Er zijn onlangs veel problemen mee geweest, omdat Abraham Adriaensz,
schoolmeester, beweerde, dat hij met haar getrouwd was.
Eerder deze dag getrouwd: Evert Willemsz van Voorst met Anneken Lubberts van
Vollenhove.414
[wo 12-11-1623]
Er werd meegedeeld, welke boeken men heel geschikt aan de
p. 141 (Obs. fol. 105r )
kinderen op de lagere scholen zou kunnen leren. Er werden er een paar genoemd, zoals de
Kleine catechismus, de Grote, de Evangelies, maar wel gezuiverd volgens de authentieke
tekst, en de Psalmen. Er bestond verschil van mening over enkele andere boeken, zoals de
apocriefe Tobit, Judit, Ester, die sommige verwierpen, en liever de strijd van David en Goliat
zagen, maar omdat de kerkenraad niet voltallig was, werd er niets besloten.
Er werd een attestatie getoond door een soldaat onder kapitein Machwitz. Zijn vrouw, wonend
in de ABC-straat, was er in zijn afwezigheid met een andere getrouwde man vandoor gegaan,
met wie ze nu in ’s Hertogenbosch een herberg hield. Daarover vroeg hij om raad, of hij met
een ander mocht trouwen. Daar werd op geantwoord, dat alhoewel door overspel het huwelijk
gescheiden werd, het oordeel daarover aan de burgerlijke rechter voorbehouden was.
[zo 16-11-1623]
[De geboden van]
- Hendrik Lodewijksz, jonggezel van Moers, aan de Wittevrouwenbrug, met Margriet
Cornelis van Voorst, in de Lauwerstraat.415
- Jan van Nieuwendaal, Achter St. Pieter, en Margriet van Beek, op het Oudkerkhof. 416
[wo 19-11-1623]
De vergadering was nog niet afgesloten, en er was niets besloten omdat de predikanten zich
leken te onttrekken aan de taak, om in reeds uitgegeven geschriften te zoeken naar een
beknopt compendium van de religie voor examinandi.
Iemand vroeg om de kalender te herzien, en de roomse heiligen te schrappen, maar anderen
vonden dat belachelijk en onbelangrijk.
[za 22-11-1623]
Gelezen de brief van de Staten, er is een biddag aangewezen op 3 december, om God te
danken, dat hij ons zo genadig bewaard heeft voor de grote macht van onze vijanden, en te
bidden, dat de West-Indische vloot met succes mag uitvaren en dat haar voornemens
gezegend worden.417

412

Jacop Splinter, j.g. van Utrecht, won. op de Nieuwegraft bij St. Paulusbrugge, en Emmerentia van
Helsdingen, j.d. van Utrecht, won. bij de Weertpoort, tr. 16 nov. 1623, DTB 94/23.
413
Gerrit Ruys, j.g. van Woerden, won. aan Vreburch, en Sara Hendrix, wed. van Isaack de Backer, won. op de
Steenwech, tr.16 nov. 1623, DTB 94/24. (Hij werd in 1626 diaken).
414
Zie fol. 98v.
415
Heyndrick Loodewijckxen, j.g. van Meurs, won. aen de Wittevrouwenbrug, en Grietgen Cornelis van Voorst,
j.d. van Utrecht, won. in de Lange Lauwerstraet, tr. 9 dec. 1623, DTB 94/25.
416
Jan van Nieuendael, j.g. van Utrecht, won. Achter St. Peter, en Margrieta van Beeck, j.d. van Utrecht, won.
op ’t Oudekerckhoff, tr. 23 nov. 1623, DTB 94/24.
417
De WIC richtte zich op Brazilië, en veroverde in 1624 voor korte tijd Bahia.
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p. 142 (Obs. fol. 105v)
[zo 23-11-1623]
Aangetekend:
- Jan van Nieuwendaal en Margriet van Beek.
- [Jan Aertsz] Bor, gewoond hebbende te Norden, weduwnaar, met [Gerritken Jans].418
[wo 26-11-1623]
Besloten dat men donderdag [18 december] voor Kerstmis belijdenis-predikatie zal doen, dat
is een week voor Kerstmis.
Cornelis Henricksz van Tiel werd vermaand omdat hij met een rooms meisje ging trouwen op
het stadhuis en, zoals men zei voor een priester. En dat terwijl hij een lidmaat was van de
kerk. We zullen hem vermanen en bestraffen. Hij is op de biddag in de Dom gezien.
[wo 3-12-1623]
De diakenen hebben die dag in de Dom ongeveer 150 gulden gekregen voor aalmoezen.
Zondagavond werden in een briefje een paar goudstukken in het zakje gelegd. In een
onbekende hand stond geschreven, dat men het aan Reinier Lieftinck419 zou afgeven, die het
naar het hem goed dacht, om Gods wil mocht weggeven.
[ma 8-12-1623]
Terwijl Busschof bij ons zat en catechismus-onderwijs gaf, hebben een jongen en twee
meisjes belijdenis gedaan en zijn als als lidmaat aangenomen.
[di 9-12-1623]
Verscheidene gevallen zijn, terwijl Suavius preses was, aan de orde gekomen, met name van:
- Marichgen Tonis en Abraham Adriaensz, de schoolmeester, met de vraag of ze toegelaten
konden worden tot het avondmaal, en wat er nader onderzocht moesten worden.
- De zaak van Jan Florisz is uitgesteld, om na Kerstmis uitgebreider besproken te worden. Zijn
toelating moest niet te gemakkelijk zijn, anders zou hij weer vaker in de fout kunnen gaan.
p. 143 (Obs. fol. 106r)
- NN moet vermaand worden, omdat hij aan sommigen aanstoot gaf. Hij zou met een vrouw
van de tegenovergestelde godsdienst gaan trouwen, en nog wel buiten onze kerk. We zullen
hem afraden om aan het avondmaal deel te nemen.
- De procureur-generaal [mr. Pieter van Leeuwen] zal vermaand worden, dat hij niet om het
onrecht dat hem, zoals hij meent, door de heer Van Aertsbergen aangedaan is, de
gemeenschap van de kerk moet verlaten. Daarnaast zal deze met zijn vrouw vermaand
worden, om zich ongeveinsd met rector Aemilius te verzoenen, en niet onbezonnen deel te
nemen aan het avondmaal. Hiertoe zijn, buiten de agenda om, Busschof en Dunganus
aangewezen. De rector is nu een schoonzoon van Langius geworden, anders zou het aan hem
zijn opgedragen, dit conflict bij te leggen (zie 96v).
- De onenigheid van Van Aertsbergen met Pistorius moet met hem afgehandeld worden.
- Met de kwestie van [Cornelia Duick], de weduwe van Cornelis van Westrenen,420 is ds.
Teckman belast, hij moet voorzichtig en gematigd optreden.
[wo 10-12-1623]
Het huisbezoek heb ik gedaan met Teckman van de Gortsteeg tot aan het
Bartholomeusgasthuis, 62 lidmaten.
[do 11-12-1623]
418

Jan Aertsz Bor, wedr. van Trijntken Wouters, won. in de Lijnmerckt, en Gerritken Janse, wed. van Hendrick
Karsten, won. in Putsteegjen tr. 30 nov. 1623, DTB 94/27.
419
In 1624 werd hij genomineerd als ouderling, maar kreeg dit ambt van 1628-1630; zie Bijlage 2.
420
Cornelia Duyck, zie fol. 146r.
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Van de Gortsteeg in de Springweg tot de Smeestraat, met de Brandsteeg, de Zwaansteeg en de
Molensteeg,421 43 lidmaten bezocht.
[wo 17-12-1623]
Gewone kerkenraad en extra vergaderd. De diakenen het eerst, nadat het gewetensonderzoek
gehouden was. Zij verklaarden in het zakje bij het rondgaan een briefje te hebben gevonden,
waarin stond dat een van de toezichthouders op de bedelaars, die men arme duivelsprovoosten noemt, wonende in de Keukenstraat, zijn moeder slecht had behandeld. Men
meende dat hij aan het avondmaal zou deelnemen, en dat het dienstig was, erop te letten, hem
ervoor te bestraffen en zodoende te trachten een schandaal te voorkomen.
Er is geordonneerd, dat men ’s avonds niet
p. 144 (Obs. fol. 106v)
in de kerk mag trouwen, maar alleen ’s zondags na de middag in de Jacobikerk, de Buurkerk
en de Geertekerk. En doordeweeks in de Geertekerk, de Jacobikerk en de Dom.
- Er is uitvoerig gesproken over het gedrag van Marichgen Tonis, een vrouwspersoon dat
bekend staat om haar bandeloze gedrag, en een regelrechte schandvlek voor de kerk is,
waarvan zij lidmaat zegt te zijn. Ze geeft af en toe een teken van berouw, maar vervalt kort
daarna in haar oude gedrag. Ze is zeer leugenachtig en lichtvaardig in haar woorden, en ze is
een schaamteloze kwaadspreekster. Met de naam van de kerk probeert ze haar schande te
bedekken, en geeft daarmee veel ergernis aan mensen, die daarom het avondmaal schuwen.
Het werd daarom raadzaam gevonden, de laatste fouten die ze begaan heeft, zoals ze die bij
Willemgen Tijssen [van Bamberg] rondbazuinde, en dergelijke, nader te onderzoeken, en
haar van het avondmaal af te zien houden.
- De weduwe Van Westrenen was niet te spreken geweest, omdat ze zei dat ze ziek was.
- De zuster van de procureur-generaal [mr. Pieter van Leeuwen], wonende in de Stapel,
verzocht door een predikant en een ouderling bij haar thuis als lidmaat aangenomen te mogen
worden, daartoe is besloten.
- Aan Willem van Hoboken, in de Schoutenstraat, is als eiser van een afstand van goederen
ten behoeve van schuldeisers,
p. 145 (Obs. fol. 107r)
voorgehouden, of hij niet beter weg kon blijven van het avondmaal, om in deze toestand geen
ergernis te geven, want dat werd veiliger gevonden.
[do 18-12-1623]
Flaman heeft de belijdenis-preek gehouden, tot grote tevredenheid van velen, hij was alleen
wat lang van stof.
[za 20-12-1623]
Aangetekend:
- Frederik Beernink van Bocholt, jongeman, en Willemgen Tijssen van Bamberg, weduwe
van Jacob Dirksz, lakenkoper, vrij wat ouder, wonende aan de Bakkerbrug.422
- Otto Glimmerus, predikant in Schalkwijk, met [Cornelia] Hendriks.423
- Een jonge stel op Riddershofstad, Jan Augustijnsz en [Geertien Dirks].424

421

Nu de Diakonessenstraat.
Frederick Beerninck van Bockholt, won. op de Steenwech, en Wilmken Mattijssen van Bamberch, wed. van
Jacop Dircxsz, won. aan de Backerbrugge, tr. 28 dec. 1624, DTB 94/32. (Beernink werd diaken, zie Bijlage 2).
423
Otto Glimmerus, j.g. van Bommel, bedienaer des H. Ev. tot Schalcwijck, en Cornelia Hendrix, j.d. van
Utrecht, won. in de Coorstraet, tr. 28 dec. 1624, DTB 94/31; zie ook Bijlage 1.
422
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- Gijsbert Hendriksz van Nijenrode met een zekere vrouw, genaamd Eva Gerrits, waar hij mee
samenwoonde en –leefde bij de Wittevrouwenpoort.425 Zijn vader schreef vanuit Amersfoort
aan Flaman een zeer absurde en onsamenhangende brief, inhoudend dat hij zijn zoon, die zijn
ouders alleen maar narigheid bezorgd, en ongehoorzaamheid getoond had, niet meer wilde
kennen. Hij bekreunde zich ook niet meer om hem, en wilde hem om zijn verregaande
wangedrag niet meer zien.
p. 146 (Obs. fol. 107v)
Oogluikend wilde hij toestaan, dat de geboden van zijn zoon en zijn concubine gingen, met de
uitdrukkelijke verklaring, dat hij er blijvend mee eens zou zijn, als het huwelijk met zijn
instemming zou geschieden.
Rond deze tijd getrouwd met kerkelijke afkondiging:
Willem Willemsz ter Leech, jonggezel, wonende in de Herenstraat, en Gerrichgen Jans van
Roy buiten de Catharijnenpoort.426
[ma 22-12-1623]
Wij zijn het kwartier aan de Bijlhouwerstoren bij de Geertekerk in zeer slecht weer
rondgegaan, en hebben daar ongeveer 125 lidmaten, merendeels oude en arme mensen
aangesproken. Wij ondervonden daar de onbuigzaamheid en ongezeglijkheid van NN en zijn
vrouw, de zuster van Willem Cosijnse.
En ook het ongelukkig huwelijk van Alexander Lamperswerker427 op het Geertekerkhof, die
nog geen half jaar geleden getrouwd was, toen hij door zijn vrouw verlaten werd.
We zijn rond half vijf naar de consistoriekamer gegaan, om te horen wat daar voor nieuws
was.
Teckman had tweemaal die dag, rond de middag en tegen de avond, de weduwe Van
Westrenen proberen te spreken, maar er werd hem gezegd dat ze niet thuis was, en kort
tevoren dat ze ziek was, en niemand kon spreken. Dat gaf genoeg te kennen, dat zij eerder
vreesde, nog meer vermaand te worden
p. 147 (Obs. fol. 108r)
om haar foute gedrag, waarover bij de mensen geruchten gingen, dan dat zij zich daarvan zou
weten vrij te pleiten. Maar om er meer onderzoek naar te doen, werd het wegens de beperkte
tijd uitgesteld tot na het kerstfeest. We vermoeden dat zij zich zelf van het avondmaal zou
onthouden.
De zaak van Hendrik de Heusch, staande eerste termijn, kon evenmin afgehandeld worden. Er
is alleen besloten, om Thierry César te vragen, of hij zou willen afzien van zijn actie, of dat
hij die ging vervolgen. Na zijn antwoord zou een besluit genomen worden.
De heer Van Aertsbergen gaf van zijn kant voldoening aan de rector en verklaarde, niets te
weten van de onredelijke uitlatingen van zijn vrouw. Zij ontkende die niet, maar verdoezelde
die alleen wat met haar interpretatie.
De procureur-generaal, [mr. Pieter van Leeuwen], is vermaand, zie hiervoor [fol. 106r], en hij
antwoordde dat zijn woorden verkeerd begrepen of uitgelegd waren. De kerk moest men niets
424

Jan Augustijnsz, j.g. van Utrecht, en Geertien Dirx, j.d. van Utrecht, beyde won. op Riddershoffstee tr. 28
dec. 1623, DTB 94/31 (Ridderhofstad is een straatje).
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Gijsbert van Niewenrode, van Utrecht, en Eva Gerrits, won. beyde aan Catrijnenpoort (sic!), tr. 28 dec. 1623,
DTB 94/31.
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Willem Willemsz de Leech, j.g. van Utrecht, won. in de Winssensteech, en Gerritgen Jans van Royen, j.d. van
Utrecht, buyten Catharijnenpoort, tr. 14 dec. 1623, DTB 94/29.
427
Lampers is een fijne, doorschijnende stof.
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aanrekenen, als hem onrecht aangedaan was. Hij hoefde daarom ook niet weg te blijven van
het avondmaal, en al helemaal niet van de preek, vond hij. Zijn zwakke gezondheid was de
oorzaak, mogelijk was hij was hij erg opgewonden, toen hij die woorden eruit gooide. Als hij
dergelijke dingen vaker zou ondervinden van mensen die naar vooraanstaande personen in de
kerk luisterden, zou hij mogelijk meteen de kans benutten,
p. 148 (Obs. fol. 108v)
om hun de rug toe te keren.
Sommigen klaagden ook over de diaken Willem Vereem, die erg hard optrad tegen de ouders
van het vroegere dienstmeisje, dat hem misschien minder trouw gediend had. Ze vonden dat
hij niet erg christelijk handelde, en daarom dit ambt nauwelijks waardig was. Ze voegden
eraan toe dat, als hij op gelijke voet met de voornoemden wilde optreden, zij zich dan ook
zouden inspannen om een vriendschappelijke verzoening te bereiken. Met hem als lidmaat en
nog minder als diaken, verklaarden ze niet samen het avondmaal te kunnen gebruiken. Maar
de tijd was te krap om deze zaak te kunnen afhandelen.
Er is voorgesteld, op verzoek van de diakenen, om een collectebus te maken ten behoeve van
de armen, waar de aangetekende huwelijks-kandidaten hun aalmoes in zouden kunnen
deponeren; dit is goedgekeurd.
Burgemeester Van Deuverden heeft op zich genomen, dat het aantekenen op het stadhuis
voortaan met meer toezicht en gezag zal geschieden voor de schepenen van de week, en niet
alleen voor de secretaris.
Er werd ook melding gemaakt van de grote schelmerij, die geschied was in het st.
Anthoniegasthuis buiten Utrecht, waar de meeste regenten428 roomse hardliners zijn. Twee
vrouwen, lidmaten van onze kerk, zijn daar met
p. 149 (Obs. fol. 109r)
veel aandrang en op sluwe wijze afvallig gemaakt. De een bekende, dat zij tijdens haar ziekte,
terwijl ze heel ziek was, onder druk gezet was en gedwongen werd om te biechten. Hierop
werd besloten, om nader onderzoek te plegen, en te zorgen dat het verhinderd werd. Er werd
ook gezegd, dat daar boven, op een kamer, een altaar vol beelden was neergezet, waar de
roomse plechtigheden dikwijls werden gevierd. De burgemeester besloot, de schout opdracht
te geven, om die hulpmiddelen van de afgoderij te verwijderen en weg te doen.
Er werd ook terzijde verteld, hoe onbeschoft Heetveld,429 de gewelddadige schoonzoon van
burgemeester [Van Deuverden], zich gedroeg. Hij had zelfs gedreigd, om zijn schoonvader en
zijn familie met eigen handen van de avondmaalstafel weg te sleuren, want ze waren
onwaardig daaraan deel te nemen, omdat zij zich niet met hem wilden verzoenen. Hij was
namelijk tegen de wil van de ouders met hun dochter [Gisberta] getrouwd, en had hen meer
dan eens ernstig bedreigd, en daardoor aanleiding tot grote ergernis gegeven.
Ze hadden als voorwaarde gesteld, dat hun schoonzoon samen met hun dochter, omdat het een
paar was, schuld bekenden, en zich nederig gedroegen. Dat eiste de gerechtigheid, en het was
dé manier, om de ergernis uit hun hart
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(Broederen) namelijk de regenten – noot Muller. Het gasthuis stond langs de Vecht, bij de Rode Brug en de
Anthoniedijk.
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Jhr. Gulielm van der Heetveld, geb. van Brussel, en joffrou Gisberta van Deuverden, van Utrecht, beide won.
aen st. Jansbrug, tr. 26 sept. 1621, DTB 93/120.

267

p. 150 (Obs. fol. 109v)
te verdrijven. Dan zouden ze hun een toelage van 200 gulden in de vorm van een schenking,
via anderen, doen toekennen.
Er werd een attestatie getoond van drie predikanten uit het keurvorstendom Brandenburg te
Cölln,430 gegeven voor Catharina van Udenhoff, wonende achter de Jacobikerk. Zij was
kamerjuffrouw van de [hooggeboren] vorstin-Paltsgravin, gemalin van de markgraaf van
Brandenburg.431
[di 23-12-1623]
Tot het avondmaal zijn 17 mannen en vrouwen toegelaten, nadat ze een geloofsbelijdenis
hadden afgelegd. Er was ook een jongen van een jaar of vijftien, zo te zien aan zijn kinderlijke
voorkomen. Hij kwam uit Hessen, en was er door zijn ouders toe gebracht om toelating te
vragen. Maar omdat sommigen zich aan zijn leeftijd zouden kunnen storen, is zijn vader
aangeraden, zijn zoon nog een tijdlang te weerhouden, want het is in onze kerk niet de
gewoonte om kinderen van die leeftijd tot het avondmaal toe te laten. Dat was het wel in
Hessen, zoals bij de lutheranen, waar zonder voorafgaand onderzoek iedereen zonder
onderscheid toegang heeft, maar wij kijken daar anders tegenaan.
[wo 24-12-1623]
Na de proefpredikatie werd in de kerkenraad verteld over de dreigementen van de luitenant
[Gulielm van der] Heetveld en zijn vrouw [Gisberta] tegen haar ouders en
p. 151 (Obs. fol. 110r)
broers gedaan. Ze beschuldigden hun ouders van onbuigzaamheid, en hun zwager Gerbrant de
Beer en Cornelis van Deuverden jr., dat ze zich vijandig tegen hen hadden gedragen. Maar het
is ons duidelijk geworden, dat de ouders, hoewel zwaar beledigd, tot een verbeterde relatie
gebracht, en verzoeningsgezind waren. Maar door de lasterpraat en het wangedrag van
Heetveld waren ze weer kwaad geworden. Tegen De Beer was hij agressief geworden, had
zijn hoed afgepakt en erop gestampt. Maar die had deze beledigingen verdragen. Ook hun
broer was op een avond door Heetveld aangevallen, en was door Zael, de wijntapper, gered.
Ook de moeder had hij met lelijke scheldwoorden als oude heks en dergelijke vreselijk boos
gemaakt. Daarentegen had Van Deuverden zijn dochter in zijn huis toegelaten, om met haar
moeder te praten. Zijn zoon had hen overgehaald om het stel in huis te nemen, totdat ze
behoorlijk gehuisvest waren. Zij hadden veel toegelaten, maar zij schuwden zijn
aanwezigheid omdat hij zo heetgebakerd en gewelddadig was, zoals ze meermalen bij hem
hadden gemerkt.
De boekhouder van de diaconie klaagde, dat van de collecte,
p. 152 (Obs. fol. 110v)
die in de stad gehouden was, in een briefje ruim 1300 gulden was toegezonden. Maar bij het
tellen was er iets meer dan 1200 gulden gevonden, zodat er meer dan 93 gulden bij het tellen
achterover gedrukt moest zijn.
Er werd ook voorgesteld, om de proef-predikatie in twee kerken te houden, omdat de
toehoorders de preek door de grote toeloop bijna niet behoorlijk konden horen. Er zou tegen
Pasen nog eens op moeten gelet worden.
[za 3-1-1624]
430

Cölln was een zusterstad, later deel van Berlijn.
George Willem, markgraaf, keurvorst (1619-1649), getrouwd met Elizabeth Charlotte, dochter van Frederik
IV van de Palts.
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Er zijn ’s avonds twee extra bidpreken gehouden in de Dom en de Jacobikerk, om Gods gratie
te verkrijgen tegen het doorbreken van de Lekdijk door de ijsgang.432
Aangetekend Claes Michielsz de Roy, jonggezel in de Herenstraat, en Jannichgen Cors,
jongedochter.433
[wo 7-1-1624]
Er is besloten, om bij de magistraat te klagen over de grote vrijpostigheid waarmee in de
kloosters bijeenkomsten, scholen en kostgangers gehouden worden. De omliggende huizen
worden aan roomsen verhuurd, en in de gasthuizen worden lidmaten misleid. Ook is het
zalven van de zieken die op sterven liggen,434 bij enige lidmaten gedaan door de roomsen,
zoals onlangs bij jonker Olivier van Utenhoven,435 de vrouw van mr. Lenaert [van Kempen]
en anderen.
p. 153 (Obs. fol. 111r)
Daartegen dienen maatregelen verzocht te worden. Aangewezen om dit verzoek aan de
vroedschap over te brengen, zijn: Langius, Suavius, Buchell en Van den Bosch.
De zaak van Thierry César en Hendrik de Heusch is besproken.
In de volgende bijeenkomst moeten we letten op de boeken die in de kleine scholen gebruikt
moeten worden.
Jan Florisz is zonder permissie in de Buurkerk naar het avondmaal gegaan.
Er was weinig belangstelling voor de catechisatie in de Dom.
[zo 11-1-1624]
Aangetekend:
- Claes Adriaensz van Blankendaal, weduwnaar van Ytgen Wouters de Hond, met Neeltgen,
dochter van Daem Jacobsz Bor.436
- Thomas Coninck, jonggezel van Utrecht, in de Lijnmarkt, met Susanna Savery, aan de
Mariaplaats. 437
[wo 14-1-1624]
Er werd verteld dat Jan Florisz als antwoord gegeven had, dat hij naar het avondmaal gegaan
was, omdat hij vroeger wel geschorst was geweest, maar de laatste tweemaal niet meer
vermaand was. Hij vond ook dat hij het gerust kon doen, omdat zijn vrouw bij hém vandaan
gegaan was, en hij niet bij haar vandaan. Hij zou er eveneens geen bezwaar tegen maken, om
zich met haar te verzoenen, als zij de boedel ongemoeid wilde laten zoals het behoorde, want
daarover waren de meeste ruzies tussen hen onstaan. Ds. Dunganus is gelast, de vrouw
daarover te spreken.
Daarna is de zaak van Thierry César en Hendrik de Heusch lang en breed besproken, doch we
vonden, dat De Heusch
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In de nacht van 31 dec. op 1 jan., oude stijl, was de Lekdijk bij ’t Waal doorgebroken en dit veroorzaakte een
zeer ernstige overstroming tot Leiden toe, zie Buisman 2000, p. 355.
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Claes de Roy, j.g. van Utrecht, soldaet onder capitein Uytewall, en Jannichen Korsen, j.d. van Utrecht, won.
in die Mommenkamer, tr. 11 jan. 1624, DTB 94/34.
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Het sacrament van het oliesel.
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Deze kocht het claustrale woonhuis van wijlen Lambertus van der Burch in 1620 op naam van kanunnik
Lambert Sonoy, en kon daar dus als burger wonen, maar hij overleed al voor 24 maart 1624, zie Van de Ven
1955, p. 49.
436
Claes Adriaensz van Blanckendael, wedr. van Sietjen Wouters de Hont, won. in de Voerstraet, en Neeltjen
Damen Borr, j.d. van Utrecht, won. in de Schoutensteeg, tr. 18 jan. 1624, DTB 94/34.
437
Tomas Coninck, j.g. van Utrecht, won. in de Lijnmerckt, en Susanna Savry, j.d. van Amsterdam, won. op
Mariënplaets, tr. 4 febr. 1624, DTB 94/34.
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p. 154 (Obs. fol. 111v)
zijn beweringen of verdenkingen niet genoeg heeft kunnen waarmaken. Derhalve hebben wij
hem met nadruk aangeraden om zich als een christen met hem te verzoenen en hem
genoegdoening te geven, en dat in een schriftelijke verklaring te doen. Doch hij heeft daarin
niet willen toestemmen, en bleef bij zijn eerdere bewering, dat de schelling of ‘sou de gros’
niet was wat hij aan Nicolas le Noir gegeven had. En omdat wij geen juridische bevoegdheid
hebben om in de zaak een vonnis uit te spreken, maar alleen kunnen bijdragen tot christelijke
verzoening onder de lidmaten, hebben wij het daarbij moeten laten.
De ruzie tussen Claes Claesz in de Twijnstraet en Willem Cosijnse, hiervoor beschreven,
evenals [die met] de spiesmaker, is ten slotte bijgelegd door Flaman en Van den Bosch,
ouderling.
[za 17-1-1624]
Aangetekend:
- Jan Woutersz van Nellesteyn, jonggezel, en Jacomine Antonisdr. van der Hoeven, beiden
van Utrecht.438
- Cornelis Juriaansz van Isens aan de Volderbrug, met Catharina Jans van der Capelle, beiden
van Utrecht.439
[wo 21-1-1624]
Er is veel gediscussieerd over Thierry César en zijn tegenstander. Hij vroeg om de verslagen
van de kerkenraad, waaruit zou blijken, dat de beschuldiging van Hendrik de Heusch
ongefundeerd was. Maar
p. 155 (Obs. fol. 112r)
de meerderheid weigerde dit, want ons ambt is erop gericht, partijen die met elkaar overhoop
liggen, te verzoenen, en niet om te veroordelen of vrij te spreken. En dat des te meer omdat
een kwestie die zonneklaar is, niet bestaat. We boden aan om een paar leden uit de kerkenraad
op zijn verzoek naar de kerkenraad van de Waalse kerk te sturen. Zij konden dan de zaak
zoals die verlopen was en voor ons vaststond, mondeling toelichten.
Er is gesproken over de boeken die uit het totale aanbod gekozen moesten worden, om op de
scholen als lesboek voor de kinderen te gebruiken. Er is overeengekomen dat de
schoolbestuurders zich erover gaan buigen.
Aangetekend: Gijsbrecht van Hardenberg, jonggezel van Utrecht, wonende te Amsterdam,
met Maria de Witte van Zierikzee.440
[zo 25-1-1624]
De Staten van Utrecht hebben een biddag in de hele provincie aangekondigd, en van de
preekstoel doen afkondigen voor woensdag 28 januari, om de goede God te vragen,
barmhartig te zijn, en ons te bewaren voor verdere watersnood en ijsgang.
Daags daarna zal de boekhouder zijn rekening van de inkomsten voor de armen openbaar
maken.
[wo 4-2-1624]
Het grootste deel van de kerkenraad was absent.
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Jan Woutersz van Nellesteyn, j.g. van Utrecht, won. in de Potterstraet, en Jacomijntgen Teunis van der
Hoeve, j.d. van Utrecht, won. op de Breestraet, tr. 25 jan. 1624, DTB 94/36.
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Cornelis Juriaansz van Isen, j.g. van Utrecht, won. op de Oudegracht bij de Vollerbrug, en Catharina Jans van
Capell, j.d. van Utrecht, won. in de Coorstraet, tr. 25 jan. 1624, DTB 94/36.
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Gijsbrecht van Herdenberch, j.g. van Utrecht, won. tot Amsterdam, en joffrou Maria de Witte, j.d. van
Zirickze, won. aldaer, DTB 94/35.
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Er verschenen een burgemeester en een predikant van Griet,441 een stadje bij Kleef, dat in
november door vijanden was overvallen en geplunderd, met attestaties in forma van het
Kleefse gerecht, en van
p. 156 (Obs. fol. 112v)
de kerk aldaar. Daarin werd hun deerlijke toestand beschreven, en steun verzocht, zowel voor
de stad als voor de predikant van die kerk. Aan de stad was een verzoek gedaan, en de
predikant verzocht onze diaconie, waar wij hem hadden aanbevolen. Maar toen bleek dat hij
nogal wat gedronken had, werden we tamelijk afkerig van hem, en hebben we hem
overgelaten aan het inzicht van degene die voor de uitdeling verantwoordelijk was.
[ma 9-2-1624]
Vanwege de vijandelijke inval in de Veluwe, na het oversteken van de rivieren, is er
besproken of er extra preken en biddagen zouden worden gehouden. En nadat er verschillende
meningen geuit waren, hebben we vernomen, dat de magistraat daartoe neigde. Maar de prins
was van mening dat er niets van hogerhand afgekondigd moest worden, en dat we moesten
doen wat ons hart ingaf.
[di 10-2-1624]
De volgende dag zijn daarom de avondpreken begonnen, die de hele week zullen duren.
[wo 11-2-1624]
In de kerkenraad is gesproken over Jacoba de Blijde, die we niet hebben kunnen overtuigen
om naar haar man [Jan Florisz], bij wie ze weggegaan was, terug te keren, om redenen die ze
niet op een gepaste manier onder woorden kon brengen. Daarom is besloten hiermee verder te
gaan, en de partners in de volgende vergadering beide te ondervragen.
Langius vertelde, dat hij de kerkenraad van de Waalse kerk ons standpunt aangaande Thierry
César en Hendrik de Heusch had toegelicht, namelijk dat ons niet
p. 157 (Obs. fol. 113r)
was gebleken, wat Thierry César ten laste gelegd zou kunnen worden. Ook leek Hendrik de
Heusch het niet gezegd te hebben met de bedoeling, om hem te belasteren. Daarom stond
niets meer in de weg om beide partijen te verzoenen, zodat ze weer aan het avondmaal konden
deelnemen, enz.
Er is melding gemaakt van [de stadssecretaris Jan Claesz Riech van] Leerdam, met de
bedoeling dat degenen die hem gaan bezoeken, hem moeten vermanen om zijn vrouw [Aleid
van Zevender] terug te roepen en weer naar huis te halen, omdat hij een slecht voorbeeld
geeft. Zulke hoge heren denken er makkelijk over, om de meest strikte en overigens
onlosmakelijke band te verbreken.
[vr 14-2-1624]
We hebben God gedankt voor de aftocht van de vijand en de omslag van het weer.
Aangetekend: Casparus [Roechusius] predikant te Zuilichem, uit Zeeland afkomstig, met
Lucretia Harmen Beernts van Bijlert.442
[wo 18-2-1624]
Te weinig is er gedaan, er zijn alleen wat woorden gesproken, om de zaak van Jan Florisz en
zijn vrouw aan te pakken. Zoals ook …
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Mogelijk Griethausen, ten noorden van Kleef.
Casparus Roechusius, j.g. van de Veer [=van Veere], predikant tot Suylecom, en Lucretia Bijlers, j.d. van
Utrecht, won. aan de Roomburgerbrug, tr. 30 maart 1624, DTB 94/40 (In Zuilichem vermeldt Van Lieburg 1996
van 1614-1640 geen predikant. Mogelijk is hij Casparus Rosa, pred. Aerdt (bij Nijmegen), ber. 11-4-1624,
Pannerden 1627, Van Lieburg 1996, I, 209).
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[Margriet] van Eyckelsbeek.
En ook de zaak van stadssecretaris [Jan Claesz] Riech van Leerdam, van wie de vrouw
onlangs ook weggelopen is.
Een zekere fantast, een soldaat, verkondigde voorspellingen en aanstaande bedreigingen. Hij
zei dat hij vervuld was van de heilige Geest, en nog zo meer, allemaal aanwijzingen van een
verward brein. Hij scheen afkomstig te zijn uit de Palts.
Busschof vroeg om vrijstelling van de boete die op zijn afwezigheid stond, omdat hij nodig
was bij het verkopen van een huis.
p. 158 (Obs. fol. 113v)
Aangewezen om als ouderling de classis bij te wonen: Werner Jansz van Kesteren.
[di 24-2-1624]
De classis van Utrecht is op de gewone plaats gehouden.
[wo 25-2-1624]
Wegens het dreigende gevaar van het water, de overstromingen die erop gevolgd zijn, en
waartegen met alle macht, maar tevergeefs, gevochten werd door de mannen die daar zorg
voor droegen, zijn extra biddagen afgekondigd.
[vr 27-2-1624]
De kerkenraad heeft extra vergaderd, omdat de normale vergadering wegens de classis
uitgevallen was.
Jan Florisz en zijn vrouw [Jacoba de Blijde] werden gehoord en vermaand, dat ze niet tegen de
heilige belofte, in aanwezigheid van de christengemeente gedaan, mochten scheiden. Ze
zouden dan ook niet met een gerust geweten kunnen leven.
Hij antwoordde, wel te begrijpen dat een echtscheiding niet christelijk was, maar dat zijn
vrouw bij hem weg was gegaan. Ze had gezegd, dat ze een weerzin tegen hem had, en hem
niet kon luchten of zien. Hij had gemerkt, dat ze liever zijn geld had dan hemzelf, en dat
daarom de schuld niet bij hem lag.
Zij daarentegen zei, dat zij niet rustig met hem kon leven, en dat het alleen maar een hel met
hem zou worden, door de slechte behandeling die hij
p. 159 (Obs. fol. 114r)
haar gaf. Hij had haar uitgescholden voor varken en dievegge, en wilde haar het goed
afnemen dat zij ingebracht had, in tegenstelling tot zijn belofte, enz.
Daar werd op geantwoord, dat de oorzaken die zij noemde, niet ernstig genoeg waren om haar
man in de steek te laten. Ze hoorde zich ondanks alles met hem te verzoenen, zijn ouderdom
en zijn slechte humeur als een last die haar opgelegd was, geduldig te dragen. Ze moest alle
middelen zoeken, om het hem naar de zin te maken en hem tot redelijkheid te brengen.
Maar al deze woorden waren tevergeefs. Zij hield vol dat ze op geen enkele manier met hem
samen kon wonen, om de onbehoorlijke manier waarop hij met haar omgegaan was. Maar
voor een deel zweeg ze daar liever over, om de eerbaarheid.
Toch is haar opgedragen, dat ze zich nog eens zou bedenken. Dunganus wilde iets vragen
over het schandelijk voorstel, dat hij haar in bed had gedaan, en waar zij erg zwaar aan tilde.
Maar omdat dit ons onbekend bleef, konden we daar niet over van gedachten wisselen.
Er werd ook geluisterd naar het verslag van degene die zich bezig had gehouden met [Herman
Jansz Wolf] en Margriet van Eyckelsbeek. Hij zei dat zijn vrouw,
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p. 160 (Obs. fol. 114v)
opgestookt door haar familie, nu tweemaal bij hem weggegaan was zonder enige oorzaak, tot
nadeel van zijn boedel. Ze had hem ook voor de rechter tot echtscheiding gedwongen, terwijl
hij haar helemaal niet slecht behandeld had, maar dat zij opgewekt en zonder van streek te
zijn, uit huis was gegaan. Ze was niet slecht van nature, maar werd door onruststokers
opgehitst. En wel dat hij niet weigerde, gemeenschap met haar te hebben, zoals ze hem
verzekerd had, dat ze voortaan niet meer lichtvaardig van hem weglopen zou. Overigens
kwam het hem ongelegen, als zij liever wilde scheiden, en weer met een ander samen ging
wonen. Margriet gaf, toen ze aangesproken werd door onze predikanten, als antwoord, bereid
te zijn, met haar man samen te leven.
Langius en Van Bemmel vertelden, dat ze met Van Leerdam gesproken hadden over de
afwezigheid van zijn vrouw. Waarop hij als antwoord had gegeven, dat zij bij hem weg was
gelopen, en dat dit meermalen was gebeurd. Ze was niet goed bij haar hoofd, en hij
verklaarde, dat ze zijn zoons bij die van haar had genomen en er een zeer slecht behandeld
had. Daarop had die gezegd, dat ze verteld had dat haar man het met het dienstmeisje hield, en
dat die
p. 161 (Obs. fol. 115r)
nu zwanger was van een jonge zoon, en dergelijke praatjes. Hij had haar toen een klap in haar
gezicht gegeven, zodat ze op de grond viel en de deur uitgegaan was. Toen hij thuiskwam,
merkte hij dat ze vertrokken was, en daarna weggebleven was.
Flaman zei dat hij zowel van haarzelf als uit andere bron wist, dat zij tot onder druk gezet
werd om rooms te worden. Zij had bovendien tussendoor [geklaagd] over haar man en de
slechte behandeling die hij haar gaf. Waarbij het niet scheen, dat ze nog goed bij haar
verstand was. Daarom werd Busschof gevraagd, haar te spreken, en de zaak met haar af te
handelen.
Er kwamen ook klachten over Maria van Blitterswijck, dat die zich liederlijk had gedragen, en
niettemin de vorige keer aan het avondmaal had deelgenomen. Ze was nu in de buurt van het
Predikherenkerkhof gaan wonen, en de predikanten van dat kwartier behoorden haar te
vermanen, te straffen en van het avondmaal te weerhouden.
Er waren ook klachten over Marichgen Thonis, dat ze zich nu uiterlijk op het goede pad
scheen te begeven, maar de meesten, en die haar best kenden, hadden er weinig vertrouwen
in, en merkten op, dat het een huichelachtig persoontje was.
p. 162 (Obs. fol. 115v)
Suavius bracht de onzekerheid rond het aannemen van nieuwe lidmaten ter sprake, omdat
blijkt dat die dikwijls zeer weinig van het geloof afweten, en een aanstootgevend leven
leidden. Vaak zijn de getuigen ons net zo weinig bekend als die ze meebrachten, terwijl ook
een predikant en een of twee ouderlingen die daarbij waren, niet alle lidmaten kenden.
Daarom zou het volgens hem raadzaam zijn, dat de aannemelingen die lidmaat van de kerk
wilden worden, eerst door de predikant van het kwartier waar ze woonden, onderwezen
werden. En wanneer het in de hele kerkenraad wordt besproken, moet men vragen of iemand
kennis van hun handel en wandel heeft. Wanneer ze zo beproefd zijn, en ze een goede
instelling hebben, dan zouden ze toegelaten kunnen worden, of wordt het op een passende
manier uitgesteld.
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Hiertegen verzette Langius zich zeer fel. Maar omdat de meeste andere predikanten dit
voorstel goedkeurden, werd besloten, dat men deze keer bij het examen de toelating zou
uitstellen, totdat die door het hele college, ook van diakenen onderzocht zou wezen.
Er werd geklaagd, dat sommige personen, voornamelijk met autoriteit en aanzien, er niet
makkelijk toe konden worden
p. 163 (Obs. fol. 116r)
gebracht, om aan het openbare of algemene onderzoek deel te nemen. Die konden beter door
de predikant van het kwartier en een of twee ouderlingen worden ondervraagd en in de religie
onderwezen worden. Ze konden dan aangenomen worden, alsof ze in de consistoriekamer
gehoord waren.
De brieven van de Staten van Utrecht werden voorgelezen. Ze hielden in dat er door de hoge
overheid een algemene biddag voor 10 maart vastgesteld was, om God te danken, dat Hij ons
goedgunstig had beschermd tegen de inval van de vijand. Ook om God vurig te bidden
wegens de naderende waternood, dat Hij ons voortaan tegen al zulke rampen wil beschermen.
Deze brieven waren door Godert van Reede, heer van Amerongen, vanwege de gedeputeerde
Staten,443 benevens de secretaris, al ondertekend voor de laatste dijkdoorbraak, zowel in de
Betuwe als in de Lekdijk in het Sticht, waar de oude dijkbreuk weer is doorgebroken, tot grote
ellende van velen. Moge God genadig zijn en een goede afloop schenken. Amen.
Er is ook melding gemaakt van joffrouw Van Westrenen en NN Heurnius, die zich niet
stichtelijk zouden gedragen, en niet tot het avondmaal toegelaten moeten worden.
p. 164 (Obs. fol. 116v)
[zo 29-2-1624]
Aangekondigd: het huwelijk van Pieter Beltgens, weduwnaar van Levina van Caluward,
wonende te Amsterdam, met Maria van Berghes, weduwe van kapitein Roger Orum,
Engelsman.444 Deze weduwe is een knappe vrouw, in de bloei van haar leven, met een mooi
gezicht en een goed figuur. Ze ging gebukt onder schulden en leefde heel zuinig. Beltgens had
haar gezien en hij kwam op bezoek, en na een aantal gesprekken haar zijn liefde heeft
verklaard. Zij was helemaal van haar stuk, en antwoordde onder tranen, dat zij met niemand
zou willen samenleven, als ze niet getrouwd was. Toen heeft hij, omdat hij een zeer rijke maar
vasthoudende man was, beloofd, met haar te trouwen, en gaf haar 400 gulden naar rato
erfelijk, benevens juwelen en andere kostbaarheden. Hij liet haar een akkoord sluiten met met
haar crediteuren, en schoot het geld voor. Hij schonk haar vele gunsten omdat hij graag met
haar wilde trouwen, en naar het schijnt tot haar geluk en grote tevredenheid.
[wo 3-3-1624]
Er werd weer gesproken over de gescheiden huwelijken van
- Jan Florisz en Jacoba de Blijde,
- [Herman Jansz Wolf, en] Margriet van Eyckelsbeek,
- secretaris Van Leerdam en Aleid van Zevender,
- Steven Robbertsz met NN
De laatsten, zowel de man als de vrouw schijnen onverzoenlijk te zijn. De zaak wordt
verschoven naar een volgende bijeenkomst.
443

Dagelijks bestuur van de provincie.
Peter Belten, wedr. van Levina Caluwert, won. te Amsterdam, en juffrou Maria van Goesbergen, wed. van
Rogier Orum, won. aen de Marijenplaets, tr. Geertekerk 16-3-1624, DTB 94/31. Haar eerste huwelijk met jhr.
Rogier Orum, capiteyn van een compagnie Engelsen, in garnisoen liggende hier binnen Utrecht, 14-12-1617,
DTB 92/59.
444

274

p. 165 (Obs. fol. 117r)
Er is gesproken over Maria van Blitterswijck, die bij Van den Bogaert in de Walenstraat445
woonde. Dunganus maakte bezwaar, om haar aan te spreken, omdat zij bij roomse mensen
inwoonde, en daarenboven stellig zwak kon zijn na de bevalling. Waarop gezegd werd, dat
het alweer een tijd geleden was, en dat het gevaar bestond, dat het kind door de roomsen zou
worden gedoopt. Dat men daarom langs een omweg naar haar gesteldheid zou laten
vernemen.446
Werner Jansz van Kesteren stelde vast, dat men beter behoorde te letten op het dopen van
kinderen, omdat het meer dan eens voorkwam, dat ze noch door ouders noch door getuigen
naar de kerk gebracht werden. Aan het doopformulier dat hun voorhouden werd, werkten ze
niet mee; dat was vruchteloos. Daarom was het hard nodig, erover na te gaan denken, om die
nonchalante houding zoveel mogelijk tegen te gaan.
[ma 8-3-1624]
Ik ben begonnen aan de huisbezoek samen met Suavius, die om Flaman te ontlasten, het
zuidelijke kwartier aan de westzijde van Tolsteeg van hem overgenomen heeft.
We hoorden we klachten van:
- [Willem] Helmich of zijn vrouw, over de rekening die door haar tante is gepresenteerd.
- de schoolmeester van de Geertekerk, [Steven Lambert van der Helm],447 die door inbrekers
in zijn huisje van bijna alles was bestolen.
- de zuster van [Willem] Cosijnse, over de spiesmaker in
p. 166 (Obs. fol. 117v)
de Twijnstraat, zij vond dat we hem niet moesten toelaten tot het avondmaal. Hij was een
leugenaar en lasteraar, en dat zijn vrouw nog na de verzoening enige woorden bij het
voorgaande rondgestrooid had, enz.
Wij bezochten Alexander de lamperswerker, en vermaanden hem, dat hij zich weer bij zijn
vrouw behoorde te voegen. Dat het tot schandaal en ergernis in de kerk leidde, als lidmaten
zich zo in hun huwelijk gedroegen. Hij gaf daarop als antwoord, dat het hem speet, en dat zijn
vrouw uit zijn huis was gegaan, en niet terug wilde komen. Dat ze hem met grote onrust
kwelde, en geprobeerd had, hem het huis uit te jagen, enz.
[wo 10-3-1624]
Algemene biddag.
[do 11-3-1624]
Ik ben met ds. Teckman na de middag aan de huisbezoek begonnen. We kregen een klacht
van Cuyntgen, die ontevreden was over haar kinderen.
Wij hebben de Pythagorische schoolmeester [Abraham Adriaensz] ook aangesproken, en hem
met veel woorden tot het avondmaal proberen te brengen, maar tevergeefs.
NN Bosbeeck klaagde over Cornelis Hendriksz
p. 167 (Obs. fol. 118r)
van Tiel. Het ging over een hoeveelheid koren, dat Bosbeeck van iemand in de Betuwe
beweerde gekocht te hebben. Door de oorlogstoestand en de duurte was niet alles geleverd,
ofschoon hij de koopsom allang voorgeschoten had. En omdat er een gerucht ging over
diezelfde Betijcker (Betuwenaar?), dat hij met Cornelis Hendriksz, die hem zei, daartoe
445
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opdracht te hebben, schuldvernieuwing had gemaakt. Maar later had hij begrepen, dat hij
bedrogen was, en dat het koren al aan de Vaartse Rijn (in Vreeswijk) lag, en toen had hij zich
willen houden aan zijn eerste afspraak. Doch Cornelis had daarin zodanig gehandeld, dat hij,
Bosbeeck, het risico liep, ook nog zijn afgesproken koopsom (het al betaalde geld?) te
verliezen.
Hierover hebben we de volgende dag Cornelis Hendriksz gehoord. Hij vertelde de zaak heel
anders, namelijk dat Bosbeeck hem ertoe had aangezet, omdat hij opdracht had, met zijn
buurman te handelen, en niet met hem. Het koren dat aan de Vaartse Rijn lag, kwam hem toe,
en de schipper had hij al vantevoren betaald. Bosbeeck had zichzelf benadeeld door zijn
gierigheid, zijn eerste handeling was door de schuldvernieuwing vernietigd, en zijn laatste
door eigenzinnigheid. Hij had zich tevoren door de drank
p. 168 (Obs. fol. 118v)
lelijk bedrogen, en had daardoor een last mout minder gekregen. Hij had hem ook op een
ongelegen tijd, toen hij wou gaan slapen, opgehaald en naar Spaanse Gerrit gebracht, die hem
iets wilde verkopen. En hij wou ook nog uitleggen, dat deze landen binnen korte tijd onder de
koning van Spanje zouden vallen. Maar het was hem toch gelukt, die transactie te
verhinderen, en zijn gasten ervoor te waarschuwen.
[zo 14-3-1624]
Van de preekstoel is verkondigd, dat er op dinsdag en donderdag zittingen zullen zijn voor het
aannemen van de nieuwe lidmaten.
[ma 15-3-1624]
Ik heb voor de middag met Flaman, op verzoek van Hans van den Bosch, die verhinderd was,
een deel van zijn kwartier gedaan, van de Servaasbrug tot de Paulusbrug, en daarachter tot de
stadswal.
In de Keukenstraat kregen we te maken met een dispuut over de vrije wil waarmee wij
zondigen. Lysbeth van Renesse, zei dat ze in haar hart een grote onverschilligheid, ja zelfs
afkeer van God en zijn kerk voelde, en dat de duivel haar in haar veelvoudige tegenspoed op
de proef stelde. Ze voegde er desperate remonstrantse of libertijnse woorden bij, zoals dat het
geen zin had, naar de kerk te gaan, wanneer zij
p. 169 (Obs. fol. 119r)
toch niet bij de uitverkorenen hoorde. Ze vreesde dat het voor haar te laat was, om zich tot
God te wenden, omdat ze zo onverschillig was, en zo weinig aanmoediging voelde in zichzelf.
Flaman legde haar alles goed uit, maar het leek me dat ze meer door uiterlijke problemen
gekweld werde, en dat zij de geestelijke meer als dekmantel gebruikte.448 Ze was hooghartig,
had geen geld, zodat haar kinderen en zijzelf er soms kwalijke praktijken op na hielden. Ook
haar dochter stond niet al te gunstig bekend. Zij klaagde ook over de predikant, omdat zijn
zoon, zoals zij zei, met haar dochter getrouwd zou zijn, als hij maar naar het stadhuis gegaan
was om het af te handelen, enz.
[di 16-3-1624]
De eerste zitting voor het aannemen van nieuwe lidmaten is gehouden. Suavius hield zitting
met Werner Jansz van Kesteren.
Samen met Langius heb ik het gedeelte van burgemeester Van Deuverden overgenomen. Hier
woonde een meisje bij de wederdopers [doopsgezinden], die haar tegen de afspraken in bang
maakten. Langius stelde haar gerust en gaf haar voorlichting, maar ze begreep zijn
448
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argumenten niet zo goed, of die moesten voor de leden van die sekte te aanvaarden zijn. Ze
waren ontleend aan Origenes en Augustinus. Ik heb dat eenvoudige meisje, dat van het
platteland afkomstig was, de raad gegeven, zich niet in te laten met het geredetwist. Ze kon
p. 170 (Obs. fol. 119v)
degenen die het haar lastig maakten, maar beter naar onze leraren doorverwijzen. En
vasthouden aan wat ze van haar ouders, die van het ware geloof waren, en van onze
predikanten geleerd had.449
In het huis Rodenburg450 hoorden we klachten tegen burgemeester Van der Lingen, hoezeer
hij tegen zijn beloften in had gehandeld, hoewel hij een goede naam wilde hebben vanwege
zijn verdienste jegens het volk.
Daarna ontmoetten we de hoogste militair in de stad, de garnizoenscommandant [Daniël de
Hertaing, heer van] Marquette, die we uitnodigden voor het avondmaal met Pasen.
Met hetzelfde doel gingen we naar het huis van Hartevelt, maar we hoorden dat hij naar Den
Haag vertrokken was. Zijn vrouw die niet minder bescheiden dan mooi was, en in de bloei
van haar leven, had de jaloezie van haar man onlangs in alle hevigheid ervaren. Ze liet ons
echter geen klacht horen, maar wij waren er ook niet al te nieuwsgierig naar om die te
vernemen.
[wo 17-3-1624]
Toen een dienaar van de heer van Brakel in Emmerik zou gaan trouwen, maar het briefje
daarvan werd hier te laat bij de predikant gebracht, op zondag. Daarin werd verzocht, of het
eerste gebod op donderdag mocht plaatsvinden, opdat de bruiloft in de paasdagen gehouden
kon worden. Maar dat is geweigerd, aangezien ons reglement inhoudt, dat er twee zondagse
geboden moeten geschieden, op welke dagen er meer toehoorders verschijnen, etc.
p. 171 (Obs. fol. 120r)
Het gewetensonderzoek is gewoontegetrouw gehouden.
Over De Heusch, Marichgen Tonis en [Vincent] van Drielenburg, is overlegd, of ze wel
konden worden toegelaten en uitgenodigd voor het avondmaal.
[Maria] van Blitterswijck werd vermaand, en leek bang te zijn om duidelijke tekenen van
berouw te tonen. Sommigen twijfelden wel, of ze oprecht spijt had van haar misdragingen, die
ze wel bekende, ofwel dat ze zich, om het verlies van haar eer en de schade aan haar
eerbaarheid, het mikpunt van spot voelde, en daar om treurde.
Een ijzerhandelaar die verzocht om toegelaten te worden tot het avondmaal, kon geen geldige
attestatie laten zien. Hij had alleen een getuigenis van een privépersoon, die vertelde dat hij
ooit met zijn vrouw lidmaat van de gereformeerde kerk was geweest in Duitsland. Het werd
hem geweigerd, vooral omdat de verdenking erbij kwam, dat hij contact had met een paar lui
die schuldig bevonden waren aan valsemunterij.
[do 18-3-1624]
Langius heeft de aannemelingen die binnenkort aan het avondmaal zouden deelnemen,
geëxamineerd: twee jonge mannen, vijf vrouwen, en een jonge dochter op de Runnebaan.
Aan NN Tegnagel, een vrouw in de Keukenstraat, een vrouw in ons kwartier Rozendaal
tegenover Korte Rozendaal, Susanna Michiels, en
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p. 172 (Obs. fol. 120v)
de dochter in de cementmolen, die te laat kwamen, hebben we gevraagd of ze de volgende
keer wilden terugkomen.
Over Van Hoboken in de Schoutenstraat, die nagenoeg insolvent en bankroet is, is gesproken,
of hij toegelaten kon worden tot het avondmaal. Het leek ons beter hem aan te raden, zich te
onthouden.451
Omdat er enige nieuwe verordeningen zullen worden opgenomen in de agenda [van de
vroedschap], raadde Van Nellesteyn ons aan, dat het goed zou zijn, de voorgaande adviezen
aan de vroedschap te herzien, met name over echtbreuk, hoererij, moord en doodslag enz.,
waar wat meer op gelet moet worden. Daarop is besloten, dat de preses, de scriba en een
ouderling de eerstkomende dag zullen verschijnen in de vergadering, en dit zowel mondeling
als schriftelijk zullen toelichten.
[zo 21-3-1624]
Huwelijksgeboden van Johan Ploos, maarschalk van [Eemland], met Catharina van
Westrenen.452 Haar moeder gaf toestemming, zoals gezegd wordt.
[wo 24-3-1624]
In de vergadering is besproken, of Abraham Adriaensz, hiervoor vermeld, toegelaten kon
worden tot het avondmaal, maar er is besloten, dat hij een nadere schuldbekentenis behoort te
doen.
Hendrik de Heusch zou bestraft worden wegens het lichtvaardig beschuldigen van Thierry
César, terwijl hij onvoldoende bewijzen had. En toen hij verder zijn eigen geweten moest
onderzoeken, betuigde hij vooral zijn eigen onschuld, omdat hij hem niet had beschuldigd met
de bedoeling om hem te belasteren, maar alleen om zijn geweten te ontlasten. Hij wilde de
kerk waarschuwen, maar
p. 173 (Obs. fol. 121r)
dat alles op straat was komen liggen, was zijn bedoeling niet geweest, enz.
De zaak van Jan Florisz werd uitgesteld tot na het paasfeest.
De weduwe Van Westrenen excuseerde zich nog met allerlei beweringen, omdat de
vroedvrouw, die naar men zei, bij de bevalling was geweest, dit ontkende. En daar men zei,
dat dit opgedragen was, ontkende zij dat, [en zei] dat zij het terwille van haar vader had
gedaan. Maar zij kon het college niet overtuigen, omdat het gerucht al te openbaar was, en dat
ze beweerde dat dit de waarheid was, omdat ze erg om haar eer bezorgd was, alsof er niets op
haar aan te merken viel. Er werd ook rondverteld, dat zij voor haar huwelijk om dergelijke
misstappen bekend had gestaan.453
De voorgestelde klachten zijn schriftelijk bij de vroedschap ingediend, op aanraden van de
burgemeesters, om er in de agenda op te letten.
[vr 26-3-1624]
Na de begrafenispreek is er ’s avonds een vergadering gehouden, waarvoor ook de diakenen
uitgenodigd zijn, om hun mee te delen wie de nieuwe aannemelingen zijn voor het
avondmaal. Zodoende kunnen ze hun bezwaren en opinie uitspreken over de vraag, of de
ongeveer 40 die op de lijst staan, uitgenodigd kunnen worden.
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Er was een klacht over een doorgedraaide profeet, die van zichzelf zei, dat hij de geest van
Michaël had, jazelfs de Heilige Geest was, de Vertrooster, die Christus aan de zijnen beloofd
had te zenden. Hij veroorzaakte veel problemen, zowel voor de predikanten
p. 174 (Obs. fol. 121v)
als de diakenen, doordat hij dan dit dan dat van hen wilde afpersen met verschillende
dreigementen. Waarop burgemeester Van Deuverden zei, de eerstkomende dag te zullen
zorgen dat er geregeld werd, dat hij in een huisje vastgezet of de stad uitgestuurd zou
worden.454
Langius vertelde, dat [Wilhelmus] van Niepoort, die in onze kerk [als predikant] aangenomen
was door [Aegidius] Burs,455 op de vijf remonstrantse artikelen, tot geringe tevredenheid van
sommigen, nu verklaard had, volkomen in te stemmen met wat er in de publieke kerk
onderwezen werd. Dat hij alleen door sommige uit hun verband gehaalde gevolgtrekkingen en
verkeerd uitgelegde aanhalingen was misleid, maar nu metterdaad anders had geleerd en
bevonden. God weet of hij oprecht gesproken heeft, en niet wat anders denkt. We hopen er
maar het beste van, de tijd, de beste beoordelaar van het verborgene, zal het leren.456
Er was geen gesprek geweest met de vrouw van [Jan Claesz] van Leerdam, want ze deed de
deur niet open.
[wo 31-3-1624]
Er is vergaderd en geklaagd over de grote onbeschaamdheid die jongeren ’s zondags na de
middag in de Dom gepleegd hebben, tot schande van onze kerk en de magistraat, die er geen
maatregelen tegen neemt, althans de straffen niet toepast.
p. 175 (Obs. fol. 122r)
[zo 4-4-1624]
Afgekondigd de huwelijksgeboden, onder andere van
Cornelis Gerritsz van Meerwijck, jonggezel, wonende in de Lijnmarkt, en Gerritgen, dochter
van Adam Jacobsz Bor, jongedochter, wonende in de Schoutenstraat.457
[wo 7-4-1624]
De vergadering was niet voltallig. We zijn aangespoord, om allereerst de huwelijksproblemen
te onderzoeken, en ons bezig houden met het herenigen van de onwilligen.
[za 10-4-1624]
Een jongeman van amper 18 jaar, zo te zien aan zijn uiterlijk, verklaarde dat hij met een
weduwe van 50 jaar of ouder wilde trouwen. We hebben hem laten weten dat we zo’n
ongelijk huwelijk afkeurden, maar hij vertelde dat zijn ouders het goedvonden. Suavius
vertelde erbij, dat hij in Zutphen een welgestelde vrouw van bijna 80 jaar kende, die verliefd
was geworden op een straatarme Schotse soldaat.458 En omdat hij haar helemaal niet verstond,
en zij niet van haar liefde voor hem afgehouden kon worden, gaf ze hem kleren en andere
spullen. Toen ze al haar bezittingen kwijt was geraakt, liet hij niet alleen haar in de steek,
maar is hij ook uit het leger gedeserteerd.
[wo 14-4-1624]
De vergadering was niet voltallig, omdat er maar twee predikanten waren.
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Een onderwijzer, Visschenich geheten, vroeg een attestatie dat hij lidmaat was, om die te
kunnen laten zien aan [Louis de] Malapert, heer van Jutfaas, die voor zijn school een
onderwijzer zocht.
Een zekere Antoni Jansz,459 vertelde, dat zijn ouders
p. 176 (Obs. fol. 122v)
uit Brabant naar Wesel waren verhuisd, en hem daar hadden opgevoed. Hij beweerde dat hij
een grote hoeveelheid textiel en dergelijke koopwaar, geschat op enkele honderdduizenden
guldens, naar Bohemen had uitgevoerd. Door de val van dat koninkrijk [in 1620] was hij zijn
hele vermogen kwijtgeraakt. En hoewel hij nog debiteuren had in Frankfurt, Keulen en Den
Haag, had hij niets waarvan hij met zijn vrouw kon leven en zijn geld kon innen. Hij liet
brieven van Rosaeus zien, die geschreven waren namens de kerkenraad van Den Haag,
duidelijk gunstig voor hem, zo te zien. Maar andere getuigschriften kwamen er niet mee
overeen, en zijn verhaal klonk ongeloofwaardig. Dus, toen hij ’s morgens een verzoekschrift
aan het stadsbestuur overhandigde, vonden ze het verdacht en stuurden hem weg. Er werd
hem gezegd dat hij de volgende dag opnieuw kon komen met zijn verzoek, zodat ze zijn zaak
beter konden onderzoeken, als er zekerheid was over de handtekening van Rosaeus. Zo werd
hij heengestuurd.
Er werd een getuigschrift voorgelezen van rector Aemilius ten gunste van Jacob Philipsz
geschreven. Zijn moeder had geklaagd dat de schoolboeken zo duur waren, en had om raad en
hulp gevraagd. Maar omdat niemand iets te melden had, is het voorlopig terzijde gelegd.
Er werd om hulp gevraagd door enkele lieden met weinig
p. 177 (Obs. fol. 123r)
geld, die vertelden dat ze bloedverwanten van Ridder waren. Die had een testament gemaakt
van enige duizenden guldens, die naar het oordeel van erfgenamen en executeurs te verdelen
waren onder de armen, allereerst onder de verwanten. Ze voegden er een uittreksel van het
testament bij, en gaven te kennen, dat ze daarmee geholpen konden worden, zodat de diaconie
dan niet met hun armoede bezwaard hoefde te worden. Er werd geadviseerd, dat zij een
verzoekschrift aan de geleding uit het stadsbestuur zouden richten, met bijvoeging van een
exemplaar van het testament en een verklaring waaruit hun verwantschap bleek.
[wo 21-4-1624]
De man met de brief van Rosaeus kwam aan de orde. De magistraat had hem totnogtoe
afgehouden en weggestuurd, terwijl ze een brief over hem naar Den Haag schreven. Hij vroeg
de genoemde brief terug, en bovendien wat reisgeld, en daarom kreeg hij uit de kas van de
kerkenraad vijf gulden betaald door [Hans van den] Bosch.
Er is volgens een eerder voorstel besloten, om van de getuigen, die bij de ondertrouw
aanwezig zijn, ook de namen te noteren. In twijfelgevallen moeten ze ernstig gewaarschuwd
worden, dat wij, wanneer er onjuistheden in hun aangifte en getuigenis gevonden worden, die
aan de magistraat zullen melden, en dat ze volgens hun oordeel gestraft worden.
Er zijn twee lidmaten getrouwd, die familie waren van Andries van Leemput, [de diaken] die
onlangs overleden is, en in zijn huis woonden. Hun kind Elisabeth is gisteren in de Geertekerk
gedoopt, nauwelijks
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Zie verder fol. 125r/v, waar hij Antoni Claesz heet.
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p. 178 (Obs. fol. 123v)
veertien dagen na de huwelijksaantekening. Er werd besloten, hun een berisping te geven, en
te verbieden aan het komende avondmaal deel te nemen.
Voor [het controleren van] de rekening van de boekhouder van de diaconie de volgende dag,
zijn aangewezen uit de ouderlingen Joachim Utenwaal en Werner Jansz van Kesteren.
Klachten die onlangs aan het stadsbestuur doorgegeven zijn, moeten toegevoegd worden aan
de generalia van de synode. En dat is hetzelfde als in het vergeetboek zetten, meende de
meerderheid, terwijl vooral de burgemeesters verantwoordelijk waren.
Opnieuw waren er veel klachten over het stadsbestuur, dat te traag, te slap en te onachtzaam
was in het uitvoeren van besluiten en ordonnanties. Ze hebben ook te weinig animo om de
kerkelijke discipline en de regels van de rechtspraak te ondersteunen. Ze lijken te geloven dat
het genoeg is om ordonnanties uit te vaardigen, die terstond vervagen als ze niet uitgevoerd
worden.
[za 24-4-1624]
Aangetekend Christiaan de Cupre, Domkanunnik, jongeman van Leiden, en Maria Magnus,
jongedochter van Den Haag, dochter van Jacobus Magnus, afkomstig uit Zeeland, lang
geleden mijn medestudent aan de universiteit van Leiden.460
[di 4-5-1624]
Een lutheraan, die ziek in het Catharijnegasthuis lag, verzocht in onze kamer, of wij een
lutherse predikant bij hem konden ontbieden. We hebben hem geantwoord, dat een van onze
predikanten hem zou komen bezoeken, maar het andere was niet in hun macht.
Aangaande [Jan Claesz] van Leerdam werd meegedeeld, wat zijn uitleg van de situatie was,
die sommigen zeker
p. 179 (Obs. fol. 124r)
niet onredelijk vonden, en die daarom aan zijn vrouw overgebracht zou moeten worden.
De vrouw van de kalkman leek zich redelijk op te stellen, maar over haar man hoorden we
haar klagen, hoe onrechtvaardig hij haar ondertussen behandelde, en tenslotte toen zij
teruggekeerd was, dat hij haar uit huis gestuurd had. Maar omdat haar man afwezig was, is de
zaak verdaagd.
Burgemeester Van der Lingen had Busschof aangeraden om namens de kerkenraad en vooral
namens de diakenen, een verzoek aan de Staten te richten, en daarin uitvoerig te betogen dat
de oorzaak van alle ellende lag in het verdelen van de aalmoezen. Er ligt voortdurend een
groot garnizoen in de stad, en de weduwen en kinderen van de gesneuvelde soldaten moeten
grotendeels door de diakenen worden onderhouden.
[za 8-5-1624]
Een soldaat uit Ierland, Thomas Barret, onder Cecils compagnie, liet met een vrouw,
[Geertruid Jans],461 alhier zijn kerkelijke geboden optekenen, maar hij sprak geen woord
Nederlands, alleen Iers.
[wo 19-5-1624]
De kerkenraad was niet voltallig. Voorgelezen werd het verzoekschrift, dat naar de Staten zal
gaan voor de ondersteuning van de armen, van wie het aantal met de dag groeit door de vele
weduwen en kinderen van de soldaten. Er is ook gesproken over de lastige houding van de
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Zie Diarium 1907, p. 91, en het Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae, kol. 15, dd. 15 sept. 1583,
‘Middelburgensis, jur.’. Zijn dochter Maria was ambachtsvrouwe van Bergambacht, Ammerstol en
Heeraertsbergen in de Krimpenerwaard, zie Heniger 1974, p. 83.
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Geertruit Jans, wed. van Micchael Hechclaer, won. in ’t Molensteechjen, tr. 10 april 1625, DTB 94/95.
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diakenen, die met tegenzin iets ten bate van de armen uitgeven, als het niet dadelijk aangevuld
wordt, en hun onbeleefde verzoeken afgekeurd worden.
Een schoolmeester uit Maaseik die enige tijd in Delft gestaan had,
p. 180 (Obs. fol. 124v)
vroeg hier met aanbeveling van de kerkenraad een aanstelling. We hebben geantwoord dat er
geen vacatures zijn.
[ma 14-6-1624]
Er was een extra vergadering, iedereen was aanwezig, behalve burgemeester Van Deuverden,
die met [Aert] van Eck en Jan Florisz van Nijpoort462 naar Den Haag vertrokken was ten
behoeve van de stad. Er waren veel agendapunten.
Allereerst de huwelijksproblemen van de Soester [Herman Jansz Wolf], die niet kwam
opdagen, zeggend dat hij de zaak aan de schepenbank overliet. We hebben geantwoord, dat
het een gemengde zaak was, dus ook een zaak van de kerkelijke rechtbank, waar hij het met
zijn vrouw kon bijleggen. Het was onnodig, verder te procederen. Zijn vrouw werd ook
gehoord, zij bleek gewillig en inschikkelijk.
Een samenvatting van de catechese van Zeeland zou voorgelegd moeten worden aan de
beginners.
De boekjes die Van Borculo heeft uitgegeven, zijn goddeloos en beledigend voor onze religie,
omdat het één een roomse catechismus is,463 terwijl het ander, dat hij aan de H. Maagd
opdroeg, een gebed bevat aan
p. 181 (Obs. fol. 125r)
de H. Maagd, in de crypte van Oudmunster in Utrecht, en soortgelijke boekjes.464 Het is
overgedragen aan de censors en de schoolbestuurders, met het verzoek om de zaak te
onderzoeken en maatregelen te nemen, zodat dergelijke boekjes, die hier gedrukt zijn, niet
verder verspreid worden.
Opnieuw is erover geklaagd, dat mensen van onze religie, die in een ziekenhuis of
bejaardenhuis opgenomen zijn, slecht behandeld worden door de leiding óf gedwongen
worden tot bijgelovige [roomse] praktijken, óf anders uitgelachen worden. En er werd
geoordeeld, dat de burgemeesters die hiermee belast waren, geen actie ondernamen (en er
niemand opaf stuurden) omdat ze het veel te druk hadden. En daarom zou deze kwestie
meteen aan de vroedschap worden voorgelegd.
Er werd gevraagd om bemiddeling voor een Engelsman die tot het Tuchthuis was
veroordeeld. Hij was van goede komaf, want zijn vader was predikant, maar hij had
verschillende misdaden gepleegd, en was vervolgens aan de magistraat overgedragen.465
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Zie fol. 59r.
Een door Herman van Borculo in 1619 uitgegeven formulier van Hollandsche gebeden voor en na de
maaltijden [van een katholieke] vereniging, [enz.]. Het betreft Benedictus dominus maeckt ende siet, 8 pag., door
Herman van Borculo II gedrukt op perkament. ‘Het boekje is gevonden onder een vloer van het huis G38 aan de
Oude gracht bij de Jansbrug en is waarschijnlijk gebruikt door de bewoonsters van het Utrechtse Begijnhof’
(aantekening in de catalogus van de bibliotheek van Het Utrechts Archief, nr. XVI D 13). – noot Muller. Dit
Benedictus staat niet in de STCN.
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Een vrouwspersoon, dat de verordeningen had overtreden en bovendien de diakenen had
beledigd, had Teckman gevraagd, bij hen te bemiddelen. Hij [was] door ons college
[aangewezen], maar nadat de zaak nauwkeurig was onderzocht, kwam aan het licht dat zij
door de Aalmoezenierskamer was veroordeeld, en dat zij [het geld] moest terugbetalen.
Een zekere Antoni Claesz,466 koopman, die in Stade had gewoond, was daar, zoals hij
vertelde, bijna al zijn bezittingen kwijtgeraakt was door de onrechtvaardigheid van zijn
schuldeisers. Een uitspraak van het keizerlijke hof in Spiers had hem in zijn recht hersteld,
zoals hij onlangs aan het stadsbestuur en de kerkenraad had laten zien in een brief van
Rosaeus, predikant in Den Haag. Maar hij had die brief
p. 182 (Obs. fol. 125v)
door de tegenstrijdigheid in zijn verhaal verdacht gemaakt. De magistraat had de brief
vastgehouden, en hij vroeg die nu terug te geven, of althans [een gewaarmerkt afschrift].
Maar nadat zij de reden gegeven hadden voor het vasthouden, weigerden ze dat, en er
gebeurde verder niets.
Er is verder besloten om van de burgemeesters gedaan te krijgen, dat er geen dansers,
muzikanten of toneelspelers op de Magdalena-kermis toegelaten worden, omdat die leven op
kosten van het publiek en van zedenbederf.
Een aanbeveling is toegestaan aan een zeker lidmaat van de kerk, om voor een hofpredikant,
[Teschemacher] uit Kleef, te bemiddelen bij de provinciale Staten, waar hem recht gedaan kan
worden.
De diakenen hadden gevraagd, daar toegelaten te worden, en om te beginnen hadden ze
geklaagd, in een namens hen geschreven verzoekschrift aan de Staten van Utrecht, om de
zorgen van de diakenen bij het uitdelen aan de armen te verlichten. Daarop werd geantwoord,
dat de zaak met hun penningmeester is opgenomen, en is voorgesteld, dat hij de gelden zou
beheren, en namens de kerkenraad uitleg zou geven. De laatste hand was er nog niet aan
gelegd, en zodoende stond het iedereen nog vrij, zijn mening naar voren te brengen, over
toegevoegingen of weglatingen. Verder klaagden ze dat ze zwaar belast waren met de nood
van de armen, en dat de hulp van de overheid te langzaam kwam. Omdat ze de geldzorgen
van zoveel mensen niet konden dragen, wilden ze geld lenen, om dat voor de oplossing van
het probleem
p. 183 (Obs. fol. 126r)
te kunnen gebruiken. Gebeurde dat niet, dan zouden zij met pijn in het hart, en tot schade van
de kerk, hun zware ambt neerleggen.467
Ze verwezen daarbij naar de doortastendheid in Rotterdam, waar binnen enkele maanden het
geld dat voor de armen uitgegeven was, terugbetaald was, en naar Delft, waar de diakenen
zonder respect hadden gehandeld, en voor de reguliere datum afgetreden waren.
Hierop werd geantwoord, dat de broeders zouden nadenken over een geschikte oplossing.
Tegelijkertijd werden de diakenen gemaand, geen schandaal in de kerk te veroorzaken, en
geen blijvend verdriet voor veel goede mensen en hun eigen goede naam, en daardoor de
ondergang van hun zielenheil.
Tenslotte is er gesproken over een geschikte datum om de namen van de toekomstige
diakenen voor te stellen, om een keuze met algemene stemmen mogelijk te maken.
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Zie ook fol. 122r/v, waar hij Antoni Jansz heet, en fol. 127v, waar hij weer Antoni Claesz heet.
Zoals ook de regenten van het Tuchthuis deden, toen de Staten niet wilden bijspringen.
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Met gebed is de vergadering gesloten, om op 23 juni voortgezet te worden. Dan zullen de
ondervragingen van de kandidaten [voor het avondmaal] buiten het rooster om worden
gehouden.
Er komt bovendien nog een aparte classicale vergadering over de kwestie van Pistorius,468 die
door de heer Van Aertsbergen ernstig beschuldigd is. Er zijn afgelopen week zes broeders
aangewezen voor het onderzoek.
[ma 21-6-1624]
Met Suavius heb ik de wijk die ons is toegewezen bezocht. Er zijn veel bewoners die lijden
aan dysenterie en buikloop, die zo besmettelijk is, dat er dagelijks meerdere mensen aan
overlijden.
De echtelijke twist tussen Abraham Gerritsz, boormaker, en zijn vrouw Maria,469 hebben wij
voor zover we kunnen beoordelen,
p. 184 (Obs. fol. 126v)
voorlopig bijgelegd.
We hoorden dat de vrouw van Alexander [de lamperswerker] van Keulen niet alleen haar
man, maar ook de stad verlaten had.
De onenigheid tussen Bosbeeck en Cornelis van Tiel, die al naar de rechter verwezen is,
hebben wij niet kunnen bijleggen.
[di 22-6-1624]
Toen de ondervraging van de kandidaten voor het avondmaal gehouden zou worden,
verscheen er maar één meisje, en zij is naar de volgende zitting verwezen.
Bernd Jansz470 in de Lange Smeestraat, een jongeman van hooguit 20 jaar en lidmaat, had
zich, zonder dat zijn ouders het afkeurden, verloofd met een meisje van ouders die
doopsgezind waren. Maar zij was al enige tijd tot onze kerk overgegaan en was in Jutfaas
gedoopt. Met instemming van de ouders had hij voor haar een trouwring laten maken. Maar
toen dat meisje hem met een ander in het veld had zien wandelen, zoals de gewoonte is bij
jongeren, werd hij door haar terecht gewezen. Toen had hij die ring bij de goudsmid gehaald,
en aan Ida [Cornelisdr.], ons vroegere dienstmeisje,471 gegeven, en heeft hij zich met haar
verloofd, op voorwaarde, zoals hij zei, dat de ouders ermee instemden. Toen hij het dus aan
zijn moeder vroeg, en zij hem zijn lichtzinnigheid verweet, beloofde hij, naar het eerste meisje
terug te keren.
[wo 23-6-1624]
Gelezen de brief van de Staten, inhoudende een algemene biddag op 30 juni, om
p. 185 (Obs. fol. 127r)
God te bidden om de aanstaande rampen en de zware bedreigingen van onze vijanden af te
wenden. Ze zijn zo machtig, dat zij menen, ons te kunnen verdelgen en vernietigen, en ons te
beroven van de ware religie en onze vrijheid. En dat hebben wij door onze grote en grove
zonden wel verdiend. Moge de goede God ons in genade aannemen en de bedreiging
wegnemen, tot glorie en heerlijkheid van zijn heilige naam.
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Zie Bijlage 1.
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Er zijn enige woorden besteed aan de Soester en zijn vrouw, de voorwaarden die hij
voorstelde, en wat haar broer vertelde. Die verklaarde, dat hij er bij haar steeds op aan drong,
weer met hem samen te gaan wonen, want hij had het vermoeden, dat zij mogelijk zelfmoord
zou plegen. Daar werd evenwel op geantwoord, dat het de plicht en de taak van de kerkenraad
was, om ondanks het kwaad en het ongeluk dat sommigen zouden kunnen veroorzaken, toch
het goede niet na te laten.Er werd besloten, voor deze tijd de zaak op te schorten, en zulke
huwelijksproblemen aan het eerstkomende synode voor te leggen.
Het verzoek aan de Staten, dat voor de diakenen in concept opgesteld is, en dat zij hebben
herzien, is voorgelezen en zal aan de Staten voorgelegd worden.
p. 186 (Obs. fol. 127v)
Busschof is afwezig, hij was aangewezen, om de synode van Gelderland bij te wonen.
Enkele afgedwaalde lidmaten, namelijk twee die vreselijke moorden hebben gepleegd
(Marten Albertsz, Thomas Jansz), en één die desertie en overspel op zijn geweten heeft, zijn
voortvluchtig. Zij zullen voor het avondmaal in bedekte bewoordingen vanaf de preekstoel
worden vermeld, met het verzoek samen voor hen te bidden.
Sommigen moeten nog in afwachting blijven, met name
- Abraham [Adriaensz]
- joffrouw Van Westrenen.
- De zaak Jan Florisz moet voorlopig blijven rusten.472
- Marichgen Tonis kan, als zij geen nieuwe ergernis geeft, tot het avondmaal toegelaten
worden.
We hebben een jongen uit Zaltbommel wat geld gegeven om naar huis te gaan. Hij had een
beurs verzocht om te kunnen studeren, waartoe hij zeer geneigd zei te zijn.
Een student uit Emmerik wat geld gegeven, om naar Gorinchem te kunnen gaan, waar hij tot
de [Latijnse] school473 toegelaten hoopt te worden. Hij was tevergeefs in Groningen geweest,
waar zijn aanbevelingen geen nut hadden, omdat degene, aan wie ze gericht waren, afwezig
waren.
De vrouw van Antoni Claesz drong er nog op aan om de brief, die Rosaeus ten gunste van
hem geschreven had, van de magistraat terug te krijgen, waar ze vreselijk over jammerde.
Maar het was tevergeefs, want
p. 187 (Obs. fol. 128r)
de kerkenraad kon haar daar niet bij helpen.
[Vincent] van Drielenburg overhandigde een lang geschrift, bestaande uit twaalf punten. Het
eerste was de vraag, of de kerkenraad hem nog beschouwde als lidmaat van de gereformeerde
kerk, die hij altijd trouw gebleven was. Hij was er niet gerust op, omdat hij weggehouden
werd. Hij was ook de laatste maal niet uitgenodigd, toen men het avondmaal weer ging
bedienen, enz. Door de beperkte tijd voor het aanstaande avondmaal en de eerstkomende
biddag, konden we hem niet makkelijk antwoorden, zeker niet schriftelijk, zoals hij verzocht,.
We stelden dit uit tot na de viering van het avondmaal.
[do 24-6-1624]
In plaats van burgemeester Van Deuverden, die verhinderd was door zijn drukke bezigheden,
ben ik met Teckman het huisbezoek in zijn kwartier begonnen. We hebben aan het begin, in
het poortje aan de noordzijde van de Hamburgerstraat, een weversvrouw gevonden, die ziek te
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bed lag. Ze had nu al zeventien jaren met iets vreemd in lichaam rondgelopen. Ze had een
buik, zo dik als een ton, en dat was gekomen, toen ze zwanger was van haar zoon, die nu
p. 188 (Obs. fol. 128v)
in het Fraterhuis woonde.474 Ze heeft dit lichaam jarenlang met verwondering gedragen,
zonder pijn, het was alleen vermoeiend door de zwaarte. Doch nu was onder de navel een
zwarte, vurige plek als een abces gekomen, waar etter en bloed uitkwam, en ze had veel pijn.
Op de Runnebaan hoorden we een klacht van [Barbara van Leeuwen], weduwe van [Adriaen]
Schipman, over de familie van haar man, hoewel zij alles had goedgevonden om de lieve
vrede te bewaren. Dit laatste was als compromis [voorgesteld?] aan juristen en partijen, de
advocaten Beyndop en Sarcerius.475 Die hadden haar evenwel tot tweemaal toe voor het
gerecht laten dagen op één dag, en zodoende was de familieband die tot dan toe nog behouden
was, verbroken. Zij was daar heel ongelukkig over, en had afgelopen Pasen niet aan het
avondmaal deelgenomen. Ze vroeg nu ons advies, hoe zij zich nu zou moeten gedragen, en of
zij het nu wel zou mogen. Wij antwoordden haar, dat zij zelf moest beoordelen, en of zij de
zaak aan de rechter had voorgelegd, alleen maar om daar een uitspraak over te krijgen, en niet
uit rancune tegen de familie. We meenden wel dat zij aan het avondmaal mocht deelnemen.
[Jan] van Eyckelsbeek, de smid,476 was zeer verontwaardigd over de man van zijn zuster,
[Herman Jansz Wolf], die de
p. 189 (Obs. fol. 129r)
Soester genoemd wordt, van wie zijn zuster [Margriet] gescheiden en weggegaan was. Hij
beschuldigde hem van verschillende feiten en van de slechte behandeling, die hij zijn vrouw
had aangedaan. Van Eyckelsbeek verlangde, dat de kerkenraad zich niet verder met de
verzoeningspogingen zou bemoeien. Het zou allemaal toch niets opleveren, en hij was bang
dat haar terugkeer meer kwaad dan goed zou veroorzaken, zo erg zelfs dat zij de hand aan
zichzelf zou slaan.477
[vr 25-6-1624]
Wij hebben de klachten van de weduwe in ’t Wapen van Nassau tegen haar stiefkinderen
gehoord, in het bijzonder tegen [Antoni] van Rhenen, de zwager van Frank van de Pol,478 en
van Slosius, predikant van Vleuten. Volgens haar had hij gezworen, dat hij geen vriendschap
meer wilde onderhouden. Ze zei, dat ze de zaak bij Busschof aangekaart had.
Bij Van Rijneveld, op de Oudegracht, woonden jonge vrouwen, zusters van elkaar, die
behoorlijk thuis waren in de bijbel. Ze waren godvrezend naar het scheen, en hadden een
afkeer van de gewone conversatie van de lichtzinnige jeugd. Ze werden vaak lastiggevallen
door hun buurman, een zoon van een hinderlijke menist, die veel listen verzon, om hen naar
zijn sekte te trekken. Hij sprak dikwijls met hen over de menswording van Christus die,
beweerde hij, zijn lichaam niet van Maria had, maar uit de hemel.
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Een klein groepje arme leerlingen van de Hieronymusschool werd gehuisvest in het Domus pauperum of
Fraterhuis.
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Johan Bijndop, advocaat, gest. 7 nov. 1625, DTB 121/276; Johan Sarcerius, advocaat, gest. 12 jan. 1635,
DTB 122/66.
476
Vgl. Ecclesiastica, fol. 17r.
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Zie ook fol. 127r.
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Francoys van der Poll, j.g. van Utrecht, won. op Pyterskerckhoff, tr. 2 dec. 1627 joffrou Cornelia van Erckell,
jongedr., won. tot Amsterdam, DTB 94/252. Mogelijk was Cornelia van de Pol zijn zus; zij trouwde met
Anthonius Evertsz van Rhenen, procureur, 23 juni 1616, DTB 91/311.
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p. 190 (Obs. fol. 129v)
Hij zei ook dat de mens zijn vrijheid nog gedeeltelijk had behouden, en iets kon doen en
volbrengen tegen het besluit van God in, en dergelijke. Dat was zeer absurd, tegen de bijbel
en de uitleggingen van alle tijden in.
Hiertegen citeerde Teckman [uit de bijbel], dat het heilige uit Maria zou worden geboren, dat
Christus wordt genoemd de zoon van David, dat hij zou zitten op de troon van zijn stamvader
David in de eeuwigheid. Dat hij genoemd is de mensenzoon, dat hij als een kindeken uit de
maagd Maria was geboren, haar borsten gezogen had, daar opgegroeid was, dat hij ons in
alles gelijk was geweest, behalve de zonde, dat hij onze echte broer was, dat hij onze zonden
in zijn menselijke lichaam moest dragen, en door zijn dood de schuld van onze misdaden en
die van onze voorouders moest wegnemen. Dat het woord mens geworden was, is te verstaan
door aanneming en niet door verandering, dat beide naturen in Christus, de goddelijke en de
menselijke, verschillend en onvermengd zijn gebleven. In de bijbel wordt over God gezegd,
dat hij hier of daar tegenwoordig is, wat betrekking heeft op zijn openbaring, omdat God, die
met zijn macht overal tegenwoordig is.
p. 191 (Obs. fol. 130r)
Hij kan daar verschijnen en aanwezig zijn, waar hij zijn heerlijkheid speciaal openbaart, enz.
Dat wordt zo gezegd, om aan onze zwakheid tegemoet te komen, en zijn grootheid en macht
enigszins voor ons te verduidelijken, enz.
Op verzoek van de heer Van Aertsbergen, hebben we naar zijn ernstige klachten geluisterd.
Hij toonde ons bewijsstukken van zijn geschillen met Pistorius en zijn vrouw, die zich zeer
koppig en halsstarrig tegen hem, als maarschalk en schout van Abcoude had gedragen, en veel
roddels en beledigingen over hem rond had verteld. Hij wilde daar bewijzen van hebben, en
liet ons een reeks getuigenverklaringen zien, en verzocht tevens, zijn stukken van de classis
terug te krijgen. Hij klaagde over de ontactische aanpak van deze zaak door Dunganus, die de
stukken die hem door de Staten ter hand gesteld om in de classis te bespreken, aan zijn
tegenpartij had gelekt. Sommige waren tot zijn nadeel nog onlangs op een maaltijd ten huize
van [Gijsbert] van den Boetzelaar rondverteld.
Hij scheen te willen zeggen, dat zijn vijanden, [Johan] Ploos, de procureur-generaal [mr.
Pieter van Leeuwen] en anderen, ‘er koud water bij goten’, en het vuurtje door de genoemde
predikant en zijn aanhangers
p. 192 (Obs. fol. 130v)
aanwakkerden. Kortom, hij toonde zich heel onsteld, was erg afgevallen en magerder
geworden, terwijl hij altijd een man met een flink postuur en meer dan gewone corpulentie
was. Dat was door dit geharrewar gekomen, zei hij, omdat zijn naam en eer daarbij ten
onrechte beledigd en belasterd was, en dat kon alleen goedgemaakt worden door openbare
genoegdoening.
[wo 30-6-1624]
Openbare biddag gehouden in de Verenigde Nederlanden, opdat God ons in onze nood
genadig moge verhoren.
[do 1-7-1624]
De censuren werden gehouden als gewoonlijk.
Er werd een geval naar voren gebracht van iemand die op Vredenburg woont, tussen de twee
molens. Hij is getrouwd, en heeft vernomen, dat zijn vrouw met een jongen, die in zijn huis
woonde, kinderen gekregen heeft. En omdat de vrouw hem verweet, dat hij geen echte man
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was, heeft hij haar de vrijheid gegeven, om met die jongen om te blijven gaan. We hebben
hem gezegd dat hij de souteneur van zijn vrouw was, en omdat hij lidmaat van de kerk was,
hebben we met nadruk gezegd, dat hij straf verdient, en zich te onthouden heeft van het
avondmaal.
Een zekere buurman van Werner Jansz van Kesteren heeft op straat ruzie gemaakt met een
voerman, die hij niet wou betalen. Hij moet hiervoor gestraft worden.
De waard
p. 193 (Obs. fol. 131r)
in de Kroon, op de hoek van de Potterstraat, heeft met een sergeant ruzie gemaakt, en hem
zelfs geslagen, waarbij hij de hele Neude op stelten zette. Hij moet daarvoor gestraft worden.
Er werd gemeld, dat Maria van Blitterswijck niet alleen de kerk had bedroefd met haar
wangedrag, maar ook een zekere Vosch van Overijssel vals beschuldigd had, dat hij
[overspel] met haar gepleegd had. Vosch heeft dat met de duurste eed ontkend, en nu heeft zij
weer gezegd dat hij het niet gedaan heeft, maar beweert ze, dat een zekere Sitton de vader is.
De onderschout werd beschuldigd van grote nalatigheid, hij voerde de plakkaten over
zedenzaken zeer slecht uit, zodat er veel hoerenkasten en openbare bordelen werden
gehouden. Onlangs zouden er ook op het Jacobikerkhof ’s avonds vier hoeren naakt gedanst
hebben.479
Een zekere Stupanus,480 gewezen predikant, heeft een verzoekschrift voorgelegd, waarin hij
verhaalde hoe hij drie jaar geleden door het Spaanse schrikbewind uit het Valtellina481 was
verdreven, en met drie anderen een tijdlang in Engeland was geweest. Toen die vertrokken
waren, omdat zij bewijzen van hun kwalificaties hadden, was hij die gaan zoeken. Een van
hen
p. 194 (Obs. fol. 131v)
was een edelman, Thomas de Plana. Om kort te gaan, het verzoek draaide om een subsidie.
Maar, hoewel de diakenen daar niet erg toe geneigd waren, door de grote armoede van de
gemeente, werd hem toch nog door voorspraak van de kerkenraad vijf gulden geschonken.
De diakenen klaagden, dat de gasthuizen geen zieken wilden opnemen, die met
bloedontlasting besmet waren. Daardoor werden ze nog zwaarder belast, en verzochten daarin
door de magistraat bijgestaan te worden. Verder wilden ze dat Hendrik van Helsdingen zou
worden aangemaand tot betaling van hetgeen hij van de armen in bewaring had.
[vr 2-7-1624]
Ik was aanwezig bij ds. Teckman, die twee lidmaten aannam, een kleermakersgezel, Bernt
Bartholomeusz, en Elisabeth le Fevre.
De moeder van Ida Cornelisdr. heeft haar beklag gedaan over Bernt Jansz, die erop
aangedrongen had, dat hij met haar dochter zou trouwen, terwijl hij intussen een ander zijn
trouw heeft beloofd. Zij zei dat zij zich zeer ongelukkig voelde, en dat er helemaal verkeerd
was gehandeld.
[za 3-7-1624]
Suavius hield de proefpredikatie.
Aangetekend: Cornelis Adriaensz de Roy, met attestatie van Alfertgen van Malburg, zijn
moeder, hij als bruidegom, en Mechteltgen Wil479

Vgl. Pollmann 2000, p. 179, noot 80.
Niet in Van Lieburg 1996.
481
Het Valtellina (Ned. Veltlin) is een bergdal in Noord-Italië, waar 600 gereformeerden in 1620 werden
vermoord.
480
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p. 195 (Obs. fol. 132r)
lems van den Berg, wonende bij de Schalkwijkbrug, bijgestaan door haar moeder.482
[zo 4-7-1624]
In de Dom en de Jacobikerk is het avondmaal gevierd. In de Dom hebben Busschof en
Langius brood en wijn uitgedeeld, terwijl burgemeester Van Deuverden, ikzelf, Hans van den
Bosch en Werner Jansz van Kesteren bedienden.
[wo 7-7-1624]
Over Marichgen Anthonis en haar buurman werd verteld, hoe ze Langius en Utenwaal
ontvangen hadden. Daarom werd gezegd, dat zulke zedeloze mensen moesten worden
geweerd van het avondmaal, totdat ze hun zonden boetvaardig zouden bekennen, en zelf om
toelating zouden vragen.
De hereniging van de Soester en zijn vrouw wordt nog uitgesteld, maar wij hebben van Van
Nellesteyn gehoord, dat de magistraat had besloten, dat zij weer samen moesten gaan wonen.
Het goed dat uit de boedel was gehaald, moest weer ingevorderd worden, en in geval van
onwilligheid zou de schout er navraag naar doen.
Langius las een brief voor van Acronius,483 die een goed woordje deed voor twee soldaten uit
de Overpalts, die door de graaf van Anholt gevangen genomen waren. Ze verzochten een
bijdrage voor hun losgeld, en hadden van verschillende plaatsen wat geld gekregen. Maar de
p. 196 (Obs. fol. 132v)
predikanten maakten er bezwaar tegen, om daarvoor als college bij de magistraat aan te
kloppen. Daarom werd besloten dat degene, aan wie de aanbeveling persoonlijk gericht was,
het zou proberen.
Van Bemmel gaf ons een rijder en een rijksdaalder, om aan de diakenen te geven voor de
armen. Het geld was afkomstig van een lidmaat, die wegens een aandoening aan zijn been niet
naar het avondmaal was kunnen komen.
Er werd besloten, dat preses en scriba aan de agendapunten, die aan de vroedschap
voorgelegd zullen worden, om [in de ordonnanties] het een af te schaffen en beter op het
ander te letten, nog iets zouden toevoegen. Namelijk de kostbare en pompeuze begrafenissen,
in het bijzonder van kinderen en jonge meisjes. Het ging op een herleving van het roomse
bijgeloof lijken, en het was begonnen sinds het overlijden van de dochter van de heer Van
Vogelensang.
Het probleem van sommige scholen werd naar voren gebracht. Gerbrant de Beer meende dat
men de kapittels, die vroeger elk een school hadden, moest vragen, op hun kosten nieuwe
scholen op te richten, waar ook arme kinderen zonder schoolgeld onderwezen konden
worden. Maar dit liedje verwaait steeds in de wind. Dikwijls heb ik dergelijke voorstellen
gedaan in het begin van mijn ouderlingschap, maar tevergeefs, niemand luisterde.
p. 197 (Obs. fol. 133r)
De diakenen brachten naar voren, dat er beter op hun bezwaren gelet moest worden, en
vroegen of het verzoek aan de Staten al was ingediend. Het antwoord was, dat het hun eigen
verzoek was, zij zouden dus iemand uit hun kring daaraan moeten toevoegen. Er was nog
482

Hij j.g. van Utrecht, won. in de Winsensteech, zij j.d. van Utrecht, won. bij Catarijnenclooster, tr. 13-7-1624,
DTB 94/60.
483
InVan.Lieburg I staan verschillende predikanten die Acronius heten, o.a. Johannes, die 1617-1619 hoogleraar
in Franeker was, daarna pred. Haarlem 1619, gest. 1627.
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geen geschikte gelegenheid geweest, en Teckman had het, vanwege zijn reis naar Dordrecht,
aan Busschof overgelaten.
Zij stelden voor, hun college uit te breiden met iemand naast de boekhouder, die zorg zou
dragen voor de kinderen van buiten Utrecht, die gevoed moesten worden enz.
Werner Jansz van Kesteren deelde mee, dat burgemeester Van Deuverden had voorgesteld,
dat men wel in het Leprozenhuis buiten Utrecht een wekelijkse predikatie zou kunnen
instellen. Als daar tenminste lidmaten waren, en er uit De Bilt of daaromtrent enige bij zouden
komen. Maar de predikanten vonden dat niet geraden, want het was moeilijk voor henzelf en
schadelijk voor de kerk, omdat er maar weinig gelovigen naar zulke plaatsen kwamen. Ze
werden bespot door de vijanden [de roomsen], zoals dat dagelijks in de gasthuiskerken zowel
buiten als binnen de stad ondervonden werd.484
Ten slotte is er met de voorbereiding begonnen
p. 198 (Obs. fol. 133v)
van de benoeming van de nieuwe ouderlingen en diakenen. Voorlopig zijn de volgende
namen voorgesteld en opgeschreven:485
Ouderlingen:
Roelof van Zijl
Antoni de Goyer
Gijsbert Jansz van der Well
Bart Pouwelsz van Vreeswijk
Cornelis Knijff
[Godert van Reede], heer van Amerongen
Burgemeester [Elbrecht] van Bijlert
Paulus Moreelse, geschrapt
Claes Adriaensz van der Meer
Wessel Dops
Gerrit Dirksz, stoeldr[aaier]
Roland Gerobulus
Reinier Lieftinck
Gerrit Jansz van der Hoolck
Jonker NN van Gistel
Raadsheer [Dirk de] Cock,486 geschrapt
Diakenen:
Johan van de Pol
Harman Gerritsz van Bamberg
Dirk Laethouwer
Wessel Jansz Dops
Cornelis Jansz van Wijkersloot
Hendrik van Mansvelt
Hendrik Roelofsz
Hans Versteeg
Adriaan van de Kemp
Frans van Deuverden
Michiel Melisz, geschrapt
484

Vgl. Pollmann 2000, p. 170, noot 31.
Vgl. DTB 94/61: Gecontinueerde en nieu gecoren ouderlingen en diakenen.
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Statenlid 1613, gest. 1625, Van de Water 1729, II, 1054.
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Cornelis Quint junior
Dr. [Dirk van] Steenbergen
Daam Gillisz van Couwenhoven
Jan de Rijke
Peter de Gruyter
Carel Paulusz
Aert Foeyt487
Willem Dirksz van Steenbergen
Hendrik Jacobsz van Coetsvelt
Cors Pietersz, geschrapt
Jan Roelofsz van Nordijck.
Willem Knijff voorgesteld, maar door de meerderheid afgewezen.
Joost Cornelisz en
Adam Willaerts488 zijn voorgesteld als diaken, maar omdat dit niet te combineren was met
hun zaken, zijn ze voor deze keer vrijgesteld.
p. 199 (Obs. fol. 134r)
[do 8-7-1624]
Omdat Dunganus zich niet goed voelde, heeft Langius het examineren op zich genomen, met
mij en Hans van den Bosch als getuigen. Er werden drie meisjes en een getrouwde vrouw
aangenomen, namelijk Aagje Gerrits van Berckenrode,489 NN van Bredevelt, Willemgen
Andriesdr. van Voorst, wonende in de Breestraat, en NN.
[zo 11-7-1624]
Aangetekend:
- mr. Thomas Heurnius, raad en rentmeester-generaal van de domeinen van het Sticht Utrecht,
weduwnaar van Adriaentgen Hessels, met Hillegond Hoevenaars, weduwe van Adriaan van
Helsdingen.490
- Antoni Nijs uit Zeelant, met Anna Swaerdecroon, jongedochter.491
De predikanten moeten wij erop wijzen, dat zij eindelijk eens het gebed, dat zij al jaren
geleden beloofd hebben, aan de catechisant willen opgeven als een formulier voor de
gestraften in het Tuchthuis.
[wo 14-7-1624]
Voorgesteld uit de genomineerden, 492
ouderlingen:
Gijsbert Jansz van der Well
Roelof van Zijl
Antoni de Goyer
Cornelis Bor,
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Raad in de vroedschap 1624, gest. 1643, Van de Water 1729, III, 184.
Wsch. de schilder (1577-1664), regent van het St. Jobs gasthuis.
489
Eechtie Gerrits van Berckenroy, j.d., won. Onder de Houtcopers, tr. 7 juni 1618 Arien Henricxsz Spijcker de
Veer, j.g., won. aen de Plompetoorn, beyde van Utrecht, DTB 92/91.
490
Mr. Thomas Hurnius, raedt ende rentmeester-generael van de domeynen ’s landts van Utrecht (sinds 1622,
gest. 1633, zie Van de Water 1729, II, 1056), wedr. van Deliana Hessels, won. op St. Janskerchoff, en juffrou
Hillegonda Hovenaers van Cuylenborgh, wed. van Adriaen van Helsdingen, won. tot Cuylenborgh, tr. in de
Buurkerk 25-7-1624, DTB 94/61.
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Hij j.g. van Middelburgh, won. op de Nieu, zij j.d. van Leyden, won. aen de Brigittenbruch, geboden tot
Dordrecht, vidimus, tr. in de Geertekerk 8-8-1624, DTB 94/60.
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Zie ook DTB 94/61.
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diakenen:
Harman Gerritsz Bamberg
Daam Gillisz van Couwenhoven
Jan de Rijke
Adriaan van der Kemp
Hendrik van Mansvelt
Hendrik Roelofsz.
p. 200 (Obs. fol. 134v)
[do 15-7-1624]
Er is overgegaan tot de verkiezing. De door ons voorgestelde namen zijn aangenomen,
uitgezonderd een ouderling die weggestemd is, namelijk [Cornelis] Bor. In zijn plaats is Bart
Pouwelsz van Vreeswijk gekozen.
In plaats van Harman Gerritsz [van Bamberg] is als diaken gekozen Cornelis Quint junior.
Sommigen waren niet tevreden met de twee bovengenoemde, door ons voorgestelde, en met
de meeste stemmen overgebleven namen,. De een was namelijk nog voor zijn diakenschap
twijfelachtig geweest in de religie, en de ander, die kerkmeester was van de Jacobikerk, had
daar een roomse organist willen opdringen, tegen het advies van het hele karspel in. Maar van
de nieuwe kandidaten, die de diakenen voorstelden, werd gezegd dat de een weinig aanzien
genoot, want iedereen stak de draak met hem, en de ander was nogal tot het spelen en de
drank geneigd. Niemand is zonder gebreken, zeg ik maar.
Er waren twee meningen over de hele opzet en het nomineren. De eerste was, dat men
personen, die als deugdzaam bekend stonden, en die zich altijd goed hadden gedragen, moest
nemen. In plaats van dubieuze figuren, waar de kerk risico mee zou
p. 201 (Obs. fol. 135r)
lopen. De andere was, dat men nieuwe mensen moest kiezen, waar men goede getuigenissen
van had. Daardoor waren er meer aan te trekken, en was aan te tonen, dat allerlei goede
mannen geschikt waren voor zulke ambten in de kerk, die anders zouden denken dat ze
gepasseerd en te min geacht werden.
Hun mening kreeg deze maal de meeste instemming. Maar er waren er ook die vonden, dat de
predikanten op deze manier hun gezag handhaafden, door steeds onervaren nieuwelingen op
te nemen. Maar de christelijke liefde leert ons, altijd het beste van hen te hopen. 493
Er werd ook gezegd, dat sommigen dit ambt, dat zo zwaar en verheven is, met geld
probeerden te kopen. Ik vind dat een schandelijk idee, nauwelijks te geloven, tenzij we
aannemen dat er nog zulke eerzuchtige of domme mensen bestaan, die de sekte van Simon de
Tovenaar494 in onze dagen willen laten herleven.
De diakenen stelden, dat men niet behoorde over te gaan tot excommunicatie, zonder hen (de
diakenen) daarvan te verwittigen. Daarop werd geantwoord, dat er nog niet met de bedoelde
personen, die nochtans openbare, bekende, grove, schandelijke zonden begaan hadden,
[gesproken was] maar dat we nog in de voorbereidende procedure waren. We zouden ook niet
overgaan tot een vonnis, zonder hen (de diakenen), als een eerzame geleding van de kerk,
evenals de gehele kerk,
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Zie Pollmann 2000, p. 167, noot 17.
Toen Simon zag dat de mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de Geest, bood
hij Johannes geld aan en zei: ‘Geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg de heilige Geest
ontvangt’, Handelingen 8:18-22.
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p. 202 (Obs. fol. 135v)
in kennis stellen. Dat evenwel de bevoegdheid daartoe eigenlijk toekwam aan de kerkenraad.
De diaconie maakte daar geen deel van uit in deze stad, maar alleen in kleine steden en
dorpen. Zo staat het nadrukkelijk in de artikelen 37 en 38 van de kerkorde. Hoewel zij in het
vorige kerkorde-kapittel van de kerkelijke vergadering, kapittel 2, enigszins gekend te
schijnen worden. Doch niet nadrukkelijk, en het is ook geannuleerd.
[vr 16-7-1624]
Ontboden zijn de nieuw gekozenen, zowel diakenen als ouderlingen. Ze zijn allemaal
verschenen zijn, uitgezonderd Gijsbert Jansz van der Well en Hendrik Roelofsz, die beide
buiten de stad zijn. De keuze is hun voorgelegd, met de vraag of zij [de leer] van de synode
wilden ondertekenen. Ze zijn daartoe allemaal bereid geweest. Sommigen probeerden zich
wel te excuseren, wegens onbekwaamheid, jeugdige leeftijd, andere bezigheden, enz., maar
niet serieus. De vrouw van Hendrik Roelofsz heeft aan Langius gevraagd, haar bezwaren in
de kerkenraad te willen overbrengen. Namelijk dat haar man pas getrouwd is, hier nog
vreemd is, en hier vooral is komen wonen, om in alle rust zonder publiek ambt te leven. Maar
de bezwaren zijn niet aanvaard, en zijn aanwezigheid wordt verwacht.
p. 203 (Obs. fol. 136r)
En hiermee was de vergadering beëindigd. Zondag zullen ze worden voorgesteld in de kerken,
zoals gewoonlijk.
Er was een mededeling over het afkondigen van de algemene collecte, aanstaande vrijdag, 23
juli.
[Diaken Claes de] Gijzelaar vertelde over zekere vrouw, die van hem namens iemand anders
12 stuiver had ontvangen. Ze zei, dat hij haar een 4 stuiverstuk in plaats van een schelling495
had gegeven, waarvan hij niets zei te weten. De vrouw had hem hierom met veel beledigingen
en scheldwoorden overladen. Ook al was ze ervoor bestraft, zowel door de diakenen als de
Aalmoezenierskamer, ze had niet willen ophouden, maar begon die ook te vreselijk te
beledigen. Hij vroeg, wat hem te doen stond. Omdat ze een dom, liederlijk mens was, en geen
lidmaat van de kerk, meenden sommigen, dat we de zaak via een afgevaardigde bij de
magistraat moesten aangeven. Anderen vonden, dat we haar eerst ernstig moesten vermanen,
en als ze ermee doorging zonder bekentenis, met de schout konden dreigen. Schepen Van
Bemmel lichtte toe dat ze een prebende van Buchell had, en dat men in de lijst van personen,
die deze genieten, wat binnenkort zou gebeuren, op haar kon letten. Intussen kon men
onderzoek doen naar haar kinderen en haar gedrag.
Er werden wel meer van dergelijke klachten geuit, en er werd opgemerkt, hoe slap de
overheid was in het bestraffen van zulke onhandelbare figuren.
p. 204 (Obs. fol. 136v)
[wo 21-7-1624]
Ik ben, hoewel ik me nog zwakjes voelde, in de vergadering geweest.
[Vincent] van Drielenburg heeft geklaagd over de behandeling van zijn verzoekschrift.
Er is gesproken over het excuus van Hendrik Roelofsz, die tot diaken is verkozen. Het werd
evenwel niet goed gevonden, dat aan te nemen, wegens de precedentwerking.
De bespreking van de huwelijksproblemen van Jan Florisz is wegens zijn ziekte uitgesteld.

495

Een schelling was 5 of 6 stuiver.
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De zaak van de Soester is in handen van het gerecht, dat deze kwestie beter tot een goed einde
kan brengen.
Er werd op gewezen dat het goed zou zijn, om sommige voorname personen om hun fouten te
vermanen, zoals de raadsheer [De Cock], om zich wat te matigen bij het drinken, en nog
enkele andere. 496
A.van Westrenen verzocht tot zijn voordeel een kerkelijke attestatie, maar hij had meermalen
in woord en daad getoond, hoezeer hij van de kerk was vervreemd. Hij meende nu, door een
keertje naar de kerk te gaan, die attestatie te verwerven. Maar die werd hem geweigerd, en
toen hij erop wees, dat zijn kinderen in de kerk gedoopt waren, werd hem gezegd, dat dit meer
uit gewoonte of uit noodzaak was. Als hij niet als wederdoper beschouwd wilde worden,
omdat de kinderen van de remonstranten vaak in de publieke kerk gedoopt worden.
Er werd gesproken over de diaconessen, die in de oude kerk bekend waren. Dat die er in
Wormer, maar ook in
p. 205 (Obs. fol. 137r)
Amsterdam en andere plaatsen nog waren, en voor de armen zorgden. Het zou nuttig wezen,
een dergelijke functie in te voeren, om de nood van arme vrouwen te lenigen.
[wo 28-7-1624]
Dit werd mijn laatste vergadering, binnenkort leg ik dit ambt neer.
[Vincent] van Drielenburg drong erop aan, te weten of er met zijn verzoek497 iets gedaan was
en of er iets besloten was. Maar omdat het verzoekschrift door hem aan de kerkenraad gericht
was, was het antwoord van Dunganus dat hij het met hem zou afhandelen, en de zaak verder
aan hem zou uitleggen. Wij zouden met raad en daad helpen, zoveel als de rechtvaardigheid
of ons ambt het vereiste.
Met Abraham Jansz,498 die enige tijd van het avondmaal geweerd was, is gesproken. We
hebben hem zijn onbeleefde manieren en zijn oneerbiedige handelwijze voor ogen gehouden.
En we hebben geëist, dat hij daarom aan de kerkenraad zijn excuus zou maken en zijn schuld
openlijk zou bekennen. Toen hij dat eindelijk deed, kreeg hij vergiffenis, hij is weer
toegelaten en de zaak is bijgelegd. Hans van den Bosch behandelde zijn zaak tamelijk
onbezonnen en onhandig.
We vernamen dat Suavius koorts had.
Toen zijn we uiteen gegaan. Maar tijdens mijn hele ambtsperiode heb ik steeds op een paar
zaken gehamerd,499 en ik wil toch graag dat mijn collega’s daaraan blijven denken. Daarom
heb ik ze een volgeschreven blad overhandigd, dat het volgende
p. 206 (Obs. fol. 137v)
bevat:
“Twee zaken, broeders, zijn er die degenen, aan wie het toezicht op de kerk Gods opgedragen
is, dienen te behartigen, en waarop zij hun aandacht allereerst behoren te richten. De eerste is,
dat zij alle middelen trachten aan te wenden, die tot stichting en bevordering van hun
gemeente nuttig en nodig zijn. De tweede is, dat zij hun best doen, zoveel als in hun
vermogen ligt, om te bereiken dat elk bijgeloof of ketterij en elke sekte geweerd worden.
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Zie Pollmann 2000, p. 182, noot 103.
Zie fol. 128r.
498
In de Notulen van 28 juli 1624 heet hij Abraham Aertssoon, schoolmeester.
499
Er staat ‘collimare’ - loensen; of toch ‘colliniare’ – mikken op?
497
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Tot de eerste behoren verschillende soorten toezicht, zoals ook tot de tweede; en sommige
zijn eigen aan de kerk, terwijl ze andere met de burgerlijke regering gemeen heeft. Ik schrijf
hier alleen in het kort dit weinige op, dat, wanneer het goed begrepen, nagestreefd en
bevorderd wordt, onze kerk veel goeds zou kunnen brengen, zeker als de goede God zijn
zegen daartoe zou willen geven.
Tot versterking van de kerk zijn de algemene hulpmiddelen nodig, zonder welke de kerk niet
kan bestaan, met name de goede, gezonde leer, het stichtelijke leven, het afzien van alles wat
tot
p. 207 (Obs. fol. 138r)
aanstoot en ergernis van de zwakkeren leidt, en dergelijke. Maar het is hoog, nee allerhoogst
nodig, dat er goed op de jeugd gelet wordt, zodat die, in de vreze en kennis van God
opgevoed, ten dienste van het vaderland en de kerk kan opgroeien. Daartoe dienen allereerst
de scholen, die in het bijzonder onder toezicht van de predikanten of de kerkenraad behoren te
staan, hoewel de schoolbesturen zullen beweren, dat dit toezicht alleen aan hen toekomt, maar
de kerkenordening 500 heeft daar een andere mening over.
Zij behoren er allereerst op te letten, dat schoolmeesters niet alleen lidmaten van de kerk
blijken te zijn, bekwaam om de jeugd te leren lezen en schrijven, maar ook om de kinderen
van jongs af de grondslagen van de vreze en kennis van God te leren. Ze moeten hun die bij
alle gelegenheden inprenten, zowel met lessen als met het goede voorbeeld. Alle
schoolmeesters die een ander geloof aanhangen, waarvan er nog veel in onze stad wonen, en
die alleen voor de vorm naar de kerk komen, of daar af en toe verschijnen om aan de vereiste
beloften te voldoen, zoals zij denken, maar er in hun binnenste en in de praktijk geheel van
vervreemd blijven, moeten van het houden van een
p. 208 (Obs. fol. 138v)
school geweerd worden. Er moet alleen uit stichtelijke boeken, en overal dezelfde, geleerd
worden, terwijl de meesters de kinderen naar gelang hun leeftijd en begrip catechiseren, en
zoveel mogelijk aansporen om naar de kerk te gaan. Dit gaat allemaal moeilijk met lieden, die
zelf onvast in hun religie staan en er maar op los leven.
Daarnaast zou het heel nuttig zijn, als men er bij de overheden op aandrong, om
zondagsscholen op te richten, waarin iedereen zonder kosten kan leren lezen en schrijven, en
in het bijzonder in de grondslagen van ons christelijke geloof onderwezen worden, waardoor
alle rangen en standen er nut uit kunnen trekken voor hun kinderen. De gelegenheid en
bekwaamheid daartoe is groot in deze stad, de voorbeelden uit het verleden kunnen ons de
weg wijzen, en middelen verschaffen, als we die maar willen aangrijpen. Hiertoe zouden de
kinderen van al diegenen, die in zekere mate ofwel van de algemene middelen of van de
gewone aalmoezen leven, verplicht moeten verschijnen, onder nauwgezet
p. 209 (Obs. fol. 139r)
toezicht. Hierdoor kan voorkomen worden, dat wij vervallen in de uiterste barbarij en
goddeloosheid, waar wij mee worden bedreigd. Wij zien dagelijks bij de gewone man, dat de
zondag nergens anders toe leidt dan tot allerlei bandeloosheid. De kinderen leren het van hun
ouders, en die hebben het weer van hun eigen ouders overgenomen, en het is zo erg dat velen,
met uitzondering van de uiterlijke ceremonie van de doop, even weinig redenen voor hun
500

In de marge: Artikel 21.
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christendom zouden weten te geven als de wildste en barbaarste volkeren in Oost- of WestIndië. Velen zijn dikwijls zeer druk bezig met gewichtige zaken, zoals ze die noemen, en
terecht. Maar laten wij die zaken niet geringachten, waar de grondslag en de opbouw van onze
religie naast God op steunt, en onze staat of republiek, ja onze ziel en zaligheid en ons
eeuwige geluk.
Laten we deze opmerkingen niet in de wind slaan, alsof het kinderpraat is, want het is
zonneklaar, zoals niet alleen de bijbel ons op zoveel plaatsen aantoont. Ook de ervaring van
alle tijden en de geschriften van alle
p. 210 (Obs. fol. 139v)
wijzen bevestigen het, dat slecht opgevoede jongeren alleen maar opgroeien tot ongeregelde,
onverstandige, goddeloze burgers. Die komen ten slotte niet alleen zelf ten val, maar leiden
ook tot de totale ineenstorting van het land waar zij opgegroeid zijn, en tot de grootste
verwarring van religie en regering. De natuur bewijst het, de heidenen hebben het weleer goed
begrepen, de wilde, woeste barbaren kunnen het leren uit wat ze met eigen ogen zien.
Doch het is mijn voornemen niet, hierover lang uit te weiden. Ik zal op een ander onderwerp
overgaan, en dat is het weren van elk bijgeloof en elke sekte, en die te verdelgen. Anders
wordt het goede kruid verstikt door het veelvoud aan onkruid, dat de duivel dagelijks probeert
te zaaien. Daartoe dienen goede wetten en de uitvoering ervan, waartoe de overheid dikwijls
worden aangespoord. In het bijzonder om de middelen weg te nemen, waar deze vormen van
rooms bijgeloof en ketterij door worden gevoed en onderhouden. Zoals daar zijn het
openhouden van de nog steeds bestaande kloosters,501 die kweekplaatsen en broednesten van
p. 211 (Obs. fol. 140r)
alle gruwelen zijn. Ze strijden openlijk tegen de wil van God, en worden door verdoolde,
verblinde mensen hardnekkig uitgeoefend en met een verkeerde ijver onderhouden.502 Dit kan
zonder veel moeite gebeuren, omdat maar weinig oude begijnen zulke grote gebouwen in
beslag nemen, en dikwijls niet meer dan twee of drie een geheel klooster. Dat vullen zij dan
met wat jonge meisjes, onder het voorwendsel òf dat die in dienst zijn, voor hun onderhoud,
òf dat er een familieband is, òf dat ze in de kost zijn en daarvoor betalen. Maar wat alles te
boven gaat en met grote verwondering door velen gezien en toegelaten wordt, is dat er
scholen gehouden worden. En zo ziet men, dat in een klooster rond de 40 jonge meisjes in de
kost gaan, die daar worden onderwezen in handwerk, Franse taal, zingen en muziek maken en
andere kunsten, waartoe men zelfs onderwijzeressen uit Brabant heeft ontboden. Hier worden
uit alle provincies roomse kinderen ondergebracht; en die worden in zo’n klooster volgestopt
met rooms bijgeloof. De maîtresse loopt zelfs dagelijks in haar roomse habijt, en de kamertjes
zijn met roomse beeldjes en afgoden (heiligenbeeldjes)
p. 212 (Obs. fol. 140v )
versierd. Hier krijgen ze op deze leeftijd het venijn binnen, dat ze meestal tot in hun graf
meevoeren, want geen leeftijd is geschikter om denkbeelden stevig in te prenten dan deze. In
de eerste plaats bij de meiskens, die van nature vlot aannemen en hardnekkig bewaren, wat zij
501

Bedoeld worden de tien zogenaamde begijnhuizen, die onder stedelijk toezicht gesteld waren, maar niet
volgens de bepalingen van het Redressement op de geestelijke goederen waren gescheiden. Ze werden als hofjes
voor oude vrouwen ingericht, terwijl de begijnen zelf in de eerste plaats hun leven lang daar bleven wonen onder
de oude maters – noot Muller.
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Zie Pollmann 2000, p. 176, noot 69.
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in hun jeugd leren, vooral wanneer het tot bijgeloof en ketterij strekt, waar ze al toe geneigd
zijn. Dit, zeg ik, zien velen in een gereformeerde stad met verwondering, sommigen ook met
bedroefdheid.
Bovendien moet er goed gelet worden op de vicarieën,503 die als lokaas en voedsel zijn, waar
de roomse priesters mee worden onderhouden, terwijl allerlei mensen hun kinderen tot zulke
superstitieuse geloofsuitoefeningen laten opleiden. Met voorbeelden te geven zou ik maar
vijanden maken,504 maar ze zijn algemeen bekend. En als men alle priesters zou gaan
controleren, die tegenwoordig in de stad getolereerd worden en hier mogen wonen, zou men
merken, dat ze bijna allemaal op zulke goederen, zelfs na de reformatie, af zijn gekomen. Hier
zullen de predikanten met al hun inzet op moeten te letten, en de overheid bij alle
gelegenheden moeten vermanen, om deze grote,
p. 213 (Obs. fol. 141r)
ergerlijke wantoestanden uit de weg te ruimen. De goederen, die nu tegen onze religie en als
gevolg daarvan tegen de welvaart van onze gewesten misbruikt worden, moeten voor een
betere en godgevalliger dienst gebruikt worden. Dan zullen hopelijk de dreigende straffen, die
in de bijbel zo dikwijls volgen op zulke nalatigheden, ons niet overvallen en overrompelen.
De voorbeelden zijn recent, onze naburen zijn een spiegel voor ons, want in hun verderf en
ondergang kunnen wij de ellende aanschouwen, die ons te wachten staat als wij ons leven niet
trachten te beteren. Laten we hopen dat de almachtige God ons genadig is en ons zal sparen.
En laten wij God bidden, dat hij de harten van onze bestuurders aanraakt, en ons allen zal
bewegen tot waarachtig berouw en leedwezen over de fouten die we begaan hebben.” 505
*
[zo 1-8-1624]
Aangezien Suavius nog niet hersteld was van een binnenkoorts,506 heeft Langius in zijn plaats
de nieuwgekozen ouderlingen, die hierboven zijn genoemd, bevestigd. Na de predikatie in de
kamer, waar alle, zowel oude als nieuwe, vergaderd waren, heeft Busschof als preses de
aftredenden, zowel diakenen als ouderlingen, bedankt voor hun dienst. Hij verzocht hen, te
gelegener
p. 214 (Obs. fol. 141v)
tijd de kerk met raad en daad te blijven steunen. En nadat de aantredenden gefeliciteerd
waren, hebben we afscheid genomen. En zo heb ik dit zware tweejarige ambt neergelegd, en
al die tijd is er geen onenigheid geweest. Alleen met de diakenen, die zich met steeds meer
zaken bemoeiden, zijn af en toe kleine donkere wolken opgekomen.
Er werd een oprecht gebed verzocht voor een jonkheer (de heer van Zevender, [jonker Dirk
van Zuilen [van de Haar] schout van Utrecht),507 aan wie ons veel gelegen is, en die ernstig
ziek is. En behalve voor hem nog wel voor ongeveer zestig zieke lidmaten; want de sterfte
continueert.
[do 9-9-1624]
De nieuwgekozen boekhouder van de diaconie, Jan de Rijke, is gestorven, nog voor hij aan
zijn ambt was begonnen. Sinds zijn verkiezing heeft hij altijd met een zware pestkoorts in bed
gelegen.
503

Een vicarie of kapellanie is een fonds waaruit een priester (vicaris, kapelaan) betaald wordt.
Namelijk omdat vele aanzienlijke burgers als collatoren daarmee knoeiden – noot Muller.
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Zie Pollmann 2000, p. 178, noot 79, en p. 217, noot 115.
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Sluipkoorts, niet afgaande koorts met niet zeer sterke verschijnselen (Van Dale).
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Gest. 1624, Van de Water 1729, III, 217.
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Het tweede gebod is afgekondigd van Aernt Peter Alewijnsz, ontvanger van de generale
middelen van Zuid-Holland te Dordrecht, weduwnaar, en Frederique van der Hel Brienen,
jongedochter van Utrecht.508
Vanwege de pestepidemie wordt gezocht naar een aparte ziekentrooster voor degenen die aan
de besmettelijke ziekte lijden, omdat Absolon [Jansz]509 die de pestlijders bezoekt, geschuwd
wordt door anderen. De keus is gevallen op een zekere Rochus Eliasz voor een half jaar.
[Johannes] Gysius, van de roomse kerk overgekomen, en een
p. 215 (Obs. fol. 142r)
tijdlang geprobeerd, is ten slotte tot predikant te Thamen in de Proosdij benoemd.510
[zo 12-9-1624]
Afgekondigd zijn de geboden van Jasper Cambier, jongeman van Londen, wonende te
Amsterdam, met Aleid van Drielenburg, jongedochter van Utrecht, wonende op de
Oudegracht bij de Jacobibrug.511
[za 18-9-1624]
Gestorven Bart Pouwelsz van Vreeswijk, ouderling, aan het begin van zijn ambtsperiode.
[zo 19-9-1624]
Maria Gillis, bij de Kamp, is getrouwd met [Aert Peelsen], weduwnaar, in’t bolwerk aan de
Brigittensteeg.512
Op 26 september zal in de Dom en de Jacobikerk het avondmaal gevierd worden, en een week
later in de Nicolaikerk.
[vr 24-9-1624]
Rond één uur ’s middags is ds. Johannes Langius gestorven aan een zeer heftige koorts.
Er is een algemene biddag aangekondigd, te houden op 29 september, om door het gebed de
rampen van ziekte en oorlog af te wenden.
[zo 26-9-1624]
Het avondmaal is gevierd in de Dom en de Jacobikerk als gewoonlijk, maar er waren zeer
weinig aanwezigen.
De voornoemde pest-ziekentrooster is voorgesteld.
Tot boekhouder in plaats van de overledene is gekozen Floris de Goyer.
[zo 24-10-1624]
Vanaf de preekstoel zijn bekendgemaakt als bedriegers, die de synode met hun verklaring en
ondertekening hadden misleid, [Assuerus] Johannis en Wilhelmus Riddersbach, die derhalve
als geëxcommuniceerd aan het volk werden bekendgemaakt, volgens de uitspraak van de
laatste synode.
p. 216 (Obs. fol. 142v)
[do 28-10-1624]
In de Dom is in het openbaar gedoopt, in aanwezigheid van Caspar Varlet,513 Simon de Passe,
zoon van Crispijn, graveur, als kunstenaar nauwelijks de mindere van zijn vader. In opdracht
508
De heere Alewijn Peter Alewijns, ontfanger van de gemeene middelen onder het quartier van Dordrecht ende
schepen derselver stede, weduwnaer, ende joffrou Frederica van der Hel Brienen, jongedochter van Utrecht,
won. op het Oudekerckhoff, DTB 94/65.
509
Zie Ecclesiastica, fol. 8v.
510
Zie Bijlage 1.
511
Jasper Cambier, j.g. van London, wonende tot Amsterdam, met Aleida van Drillenborch, j.d. van Utrecht,
won. op de Oudegrafft bij st. Jacobsbrugh, tr. in st. Jacob 19-9-1624, DTB 94/66.
512
Aerth Peelsen, wedr. van Uthjen Cornelis, won. achter Lepelenberch, met Maychgen Jelys, wed. van Reyer
Bastiaensz, won. op de Camp, tr. in de Dom 29-9-1624, DTB 94/66.
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van de koning van Denemarken vertrekt hij de volgende dag naar Kopenhagen, met een
toelage van 100 rijksdaalder.
Er is afgekondigd, dat voortaan elke dinsdag en vrijdag de winkels ’s avonds moeten sluiten,
wanneer er ’s avonds gepreekt wordt, zolang de belegering van Breda zal duren, om God te
bidden voor de bevrijding van de stad.
[zo 31-10-1624]
Vanaf de preekstoel is verkondigd, om God te bidden, dat hij de verkiezing van een predikant
in goede banen leidt, zodat er een kandidaat naar voren komt die bekwaam en nuttig is voor
de gemeente. Vervolgens dat aanstaande dinsdagavond om vier uur de winkels sluiten, en dat
er dan een gebedsdienst in de Dom gehouden wordt. De predikatie ’s morgens in de
Geertekerk wordt geschorst, evenals die van vrijdagavond.
De geboden zijn afgekondigd van onder anderen Gijsbert Ambrosiusz [Schouten], van
Mijdrecht, en Anneke van Wede Cornelisdr., aan de Bakkerbrug.514
p. 217 (Obs. fol. 143r)
[00-11-1624]
In november is door de Staten-Generaal een bid- en vastendag ingesteld op alle woensdagen,
gedurende de belegering van Breda, te beginnen 24 november, wanneer de andere, in deze
provincie ingesteld, zullen eindigen.
[do 9-12-1624]
In de kerk zijn vier gedeputeerden van de kerk van Hoorn gezien, voor de beroeping van
Gerardus Puppius, predikant te Breukelen, in deze provincie, een goede spreker en
onberispelijk levend. Maar omdat hij eerst de remonstranten scheen aan te hangen, is hij door
onze kerk, hoewel velen hier hem graag zien, toch geweigerd. Desondanks zijn er, zowel uit
de kerkenraad als de magistraat afgezanten gezonden, om hem te horen, en zou het misschien
niet zo gek geweest zijn om hem te beroepen. Mogelijk hadden zij vernomen dat hij al te ver
in onderhandeling was met de afgezanten van Hoorn, die al een geruime tijd op hem gewacht
hadden, en voor wie hij, naar het scheen, het meest voelde.
Op 12 januari zal de laatste hele biddag zijn, en er is besloten, de komende woensdagen na de
middag te preken en te vieren, zoals in de provincie Holland gedaan wordt.
p. 218 (Obs. fol. 143v)
[zo 9-1-1625]
Voor het begin van de doopconfessie is een kind gedoopt dat op sterven lag. De andere
kinderen werden na afloop van de plechtigheid gedoopt, zoals gewoonlijk.
[do 13-1-1625]
Huwelijksgeboden van
- dr. Johannes Bor, zoon van de apotheker, met Machteld van Someren, dochter van Jan van
Someren uit zijn eerste huwelijk.515
- Johannes Westenburg,516 predikant [in Tienhoven], met [Willempje Jans] van Lamsveld.
513
Hij tr. 17 okt. 1615 Judith Tentenier, beide van Ceulen en geb. ca. 1595. Varlet was laken- en zijdekoopman;
zie Cor Snabel en Elizabeth. A. Johnson, ‘The family of Caspar Varlet and Judith Tentenier’ (internet).
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Gijsbert Ambrosii Schouten, j.g. van Meydrecht, ende Anna van Weede, j.d. van Utrecht, won. aen de
Vybrugh, tr. 31-10-1624, DTB 94/73.
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Mr. Jan Borr, doctor in de medecijn, won. aen de Oudegraft, bij de Beyerbrugg, met Mechteltgen Jan van
Somerens dochter, j.d. van Utrecht, won. aen de Nieuwegraft, tr. 16-1-1625, DTB 94/83.
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Johannes Westerburgh, j.g., dienaer des godt. woorts tot Tienhoven, met Willemtjen Jans van Lamsfelt, j.d.
van Utrecht, won. bij die Gaerbrugge, tr. 16-1-1625, DTB 94/83. Johannes Westenburg, geb. Utrecht 1599, pred.
o.a. Abcoude 1625, Dordrecht 1626, overl. 1636, zie Bijlage 1.
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Arend Bruynen, weduwnaar van Agnietgen Bruynen, hospitaalmeester in het Statengasthuis,
met [Sara Hendriks].517
[00-2-1625]
In februari afgekondigd de geboden van mr. Hendrik van Leeuwen, weduwnaar van [Claesje
Ewout] met Helena van de Pol, wonende op de Nieuwegracht.518
[do 17-3-1625]
Op Gertrudisdag, mijn geboortedag,519 werd de eerste dochter van rector Antonius Aemilius
in de Dom gedoopt met de naam Elisabeth, waarbij de weduwe van ds. Langius getuige was
samen met de vader.
Voor 23 maart oude stijl, of 2 april nieuwe stijl, (maar het is uitgesteld), is door de StatenGeneraal een algemene bid- en vastendag afgekondigd, om God te bidden, de dreigende
plagen af te wenden, die wij verdiend hebben. Moge God de middelen zegenen, die voor de
bevrijding van de belegerde stad Breda worden aangewend.
p. 219 (Obs. fol. 144r)
De algemene biddag is afgekondigd voor 6 april oude stijl, dat is de eerste woensdag in
dezelfde maand. Moge God de straffen die hij over deze landen gezonden heeft, pestilentie,
duurte, zware oorlog, beëindigen, en de middelen zegenen, die door de Staten-Generaal tot
bevrijding van de belegerde stad Breda worden aangewend.
[zo 3-4-1625]
Verder is afgekondigd, dat aanstaande Pasen volgens oude gewoonte het avondmaal gevierd
wordt. Met een vermaning, dat eenieder zich daartoe voorbereidt, en degenen die het tot nog
toe uitgesteld hebben, moeten denken aan de onzekere en korte tijd die wij hier hebben, en
hoeveel duizenden mensen er in korte tijd weggenomen zijn door ziekten.
[zo 1-5-1625]
Johannes Breyerus (geboren in Aken), predikant in Ravenstein,520 is voorgesteld. Hij is hier
unaniem beroepen, tenzij iemand iets op zijn leven of leer aan te merken had. Dit was voor de
eerste keer.
Van de preekstoel is verkondigd, dat de Staten-Generaal voor 4 mei, komende woensdag, een
algemene bid- en vastendag ingesteld hadden.
p. 220 (Obs. fol. 144v)
Om God te bidden, dat hij de benauwde, belegerde stad Breda wil bevrijden, en de middelen
zegenen, die daarvoor worden aangewend, en tevens Frederik Hendrik, prins van Oranje, die
nu tot opperbevelhebber van ons leger is aangesteld, zijn raad en leiding wil begunstigen.
[zo 15-5-1625]
Johannes Breyerus, die hiervoor te Ravenstein gestaan heeft, en die hier tegelijk predikant
geworden en ook getrouwd is, is op de gewone manier in het ambt bevestigd.
Laatste gebod afgekondigd van Lubbert van Westrenen met Anna van Volbergen.
[do 30-6-1625]
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Aerth Bruinincks, wedr. van Agnietgen Bruinen, won. in die Brygittensteech, met Sara Hendricks, wed. van
Jacob Gerritsen, won. aen Vreeburgh, tr. 16-1-1625, DTB 94/83.
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Mr. Hendrick van Leeuwen, wedr. van Claesjen Eeuwout, won. in de Homburgerstraet, met Helena van de
Pol, j.d. van Utrecht, wonende op de Nieuwgraft, tr. 6-2-1625, DTB 94/86; zie ook Van Klaveren 1928, p. 140141.
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Volgens Diarium p. 12 (fol. 68v) was zijn geboortedag 18 maart. Vgl. Pollmann 2000, p. 39.
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De geboden van de preekstoel afgekondigd van Philips van der Goes, weduwnaar van
Margriet (van Homburg, wonende bij Voorburg op het huis te Lennep), met Elisabeth van
Helsdingen, wonende op de Hoge Korenmarkt.521
Op 10 juli zal hier in Utrecht het avondmaal gevierd worden.
In juni 1625 is men weer beginnen te preken in het Tuchthuis, zoals dat vroeger donderdags
om de veertien dagen gebeurde. Sedert augustus verleden jaar was er, door de besmettelijke
ziekte en het overlijden van Langius, niet meer gepreekt,
p. 221 (Obs. fol. 145r)
maar voortaan zal het gewone rooster weer aangehouden worden.
[zo 10-7-1625]
Het avondmaal is, in afwijking van het rooster, in de Dom gehouden door Flaman, die met
Busschof een beurt wisselde, om de schijn te vermijden dat hij het graag wilde, en omdat hij
binnenkort preses zou worden.
[do 14-7-1625]
In de plaats van de aftredenden,
[Cornelis van] Deuverden,
Hans van den Bosch,
Reinier Hendriksz van Rhenen,
Werner Jansz van Kesteren,
zijn verkozen tot ouderling:
Cornelis Pietersz van Swanenburg senior,
Cornelis Dirksz [van Almeloveen],
Jan Stevensz van Doorn,
Jan van Rijneveld.522
In plaats van de overleden Bart Pouwelsz van Vreeswijk, zou door loting uit de aftredenden
gekozen worden, en het lot viel op Johannes Busch, afkomstig uit Brabant.
In de plaats van de aftredende diakenen
Jurriaan Jansz,
Jacob Marcelisz [van Arkel],
Claes de Gijzelaar,
Andries van Reeland [lees Riebeeck],
Willem Vereem,
Floris de Goyer en
Albert van Beek
zijn gekozen:
Cornelis van Wijkersloot,
Gijsbert Decker,
Aert Foeyt,
Willem van Steenbergen,
Coenraed Claesz,
Harman Gerritsz van Bamberg.523

521

De heere Philips van der Goes, wedr. van joffrouwe Margareta van Hamburgh, won. op’t huys te Lennep tot
Voorborch, met Elisabeth van Helsdingen, j.d. won. op die Hoge Coornmercktt, tr. te Voorburch, DTB 94/109
(De Hoge Korenmarkt lag tussen de Hamburger- en de Smeebrug aan de westkant van de Oudegracht).
522
In het Trouwboek zijn deze vier vermeld als ouderlingen nieugecoren, DTB 94/113.

301

Komende vrijdag, op Magdalenadag, 22 juli, zal een algemene collecte worden gehouden
voor de armen.
[zo 14-8-1625]
Hebben geboden gehad:
- Gijsbert van der Hoolck, jongeman van
p. 222 (Obs. fol. 145v)
Utrecht, met Margarite Coenen, jongedochter van Amsterdam, dochter van advocaat
Coenen.524
- Andries van Wijk, weduwnaar van Maria van Gaal, van Leiden, met Margriet van
Medemblick, jongedochter van Utrecht.525
- Ryndolf [Cleynhout], jongeman van Nieuwpoort, met [Metje Gerrits van Lynden].526
- Jonker Willem van Zuilen van Nievelt met Gijsberta van Hardenbroek.527
- Mr. Jan Pater, advocaat, geboren in Loosdrecht, met Antonia Utenwaal Joachimsdr.528
- Dirk Jacobsz van Almeloveen met Deliana Gijsbert Petersdr. van Woerden;529 zij overleed
na enkele dagen.
[zo 4-9-1625]
Op 25 september zal het avondmaal gehouden worden.
Vorige maand [augustus] is getrouwd ds. Johannes Breyerus met [Elisabeth Copes van
Vorden].530
Aankondigingen van:
- Roelof van Zijl met Stephania van der Hoeven.531
- [Mr. Lazarus van Soest], uit Gorinchem, advocaat, met [Aeltgen] van Domburg,
jongedochter van Utrecht.532
[di 13-9-1625]
De bruiloft van Van der Hoolck is gevierd in Amsterdam tijdens de kermisdagen.
De provinciale synode van Utrecht is vandaag begonnen.
[vr 30-9-1625]
Deze maand is gestorven Gijsbert Jansz van der Well, ouderling.533
523

In het Trouwboek vermeld als diaconen nieugecoren: Willem van Steenbergen, Aert Feyten, Claes Adriaensz
Vermeer, DTB 94/113.
524
Gijsbert van der Hoolck, j.g. van Utrecht, won. in de Twijestraet, met Margrieta de Coenen, j.d. van
Amsterdam, won. aldaer, DTB 94/118.
525
Andries van Wijck, procureur voor den hove van Utrecht, wedr. van Maria van Gael, won. op de Runnebaen,
met Margrieta van Medenblyck, j.d. van Utrecht, won. bij de Gaerbrugge, tr. 28-8-1625, DTB 94/118.
526
Raindolf Cleynhout, j.g. van de Nieupoort, won. op Buerkerckhoff, met Mettjen Gerritsen van Lynden, wed.
van Pauwels van Lansberghen, won. in de Marsegast, tr. 28-8-1625, DTB 94/118. Mogelijk is dit de voorlezer
527
Joncker Willem van Zuylen van Nievelt met joffrou Gisberta van Hardenbroeck, tr. 17-8-1625. DTB 94/116;
zie ook Hardenbroek 1892, p. 47.
528
Mr. Jan Pater, advocaet voer den hove van Utrecht, won. in de Ballemaeckersstraet, en Teuntken
Uthd’wael, j.d. van Utrecht, won. aen st. Jacobsbrugh, tr. 4-9-1625, DTB 94/120. Jan Pater (1595-1642) was
vroedschapslid en burgemeester van Utrecht. ‘Johan Pape’ is een vergissing van Buchelius.
529
Dirck Jacobsz van Almeloveen, j.g. van Utrecht, won. op ’t Oudekerchof, met Deliaentgen Gijsbert Peters
van der Woerdt, j.d. van Utrecht, won bij de Geertenbrug, tr. 6-9-1625, DTB 94/121.
530
Johannes Brejerus, dienaer des heyligen evangeliums in de gemeynte alhier, met Elisabeth Copes van Forden,
j.d. van Groll, won. op de Nieuwegraft, procl. Ravesteyn, tr. 9-8-1625, DTB 94/116.
531
Roeloff Claessen van Zijl, van de vroetschap der stat Utrecht, won. in de Watersteech bij st. Jacobskerck, met
Stephanyken Teunis van den Houve, j.d. van Utrecht, won. bij de Reguliersbrug, tr. 13-9-1625, DTB 94/122.
532
Mr. Lazarus van Soust, advocaet, j.m. van Leerdam, won. tot Gorcum, en Aeltgen van Domburch, j.d. van
Utrecht, won. Onder de Donckergaert, tr. 4-9-1625, DTB 94/120.
533
Gekozen 14 juli 1624, zie fol. 134r.
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[Michiel Oogert], weduwnaar, met [Jacobje Alberts van Everdingen], weduwe van Jan Florisz
van Snelrewaard.534
p. 223 (Obs. fol. 146r)
[zo 2-10-1625]
Het laatste gebod van
- mr. Dirk Ruys, advocaat, jongeman van Amsterdam, met Hildegonde van Heemskerk.535
- mr. Simon [Witvelt], conrector, weduwnaar van Elisabeth de Nole, met Beatrix Jans van
Heimberg, weduwe van Bart Pouwelsz van Vreeswijk.536
Komende vrijdag is er een algemene collecte.
Kerkelijke geboden van
- Antoni Duick, heer van Oldencarspel enz., met [Cornelia] Duick, weduwe van Cornelis van
Westrenen, dochter van zijn oom.537
- [Cornelis Hendriksz] met Ida Cornelisdr., ons dienstmeisje.538
- Hendrik van Overmeer met Aeltgen van Battum.539
De schoolmeester bij het Weeshuis, [Abraham Jansz], die ervan werd beschuldigd, dat hij
twee vrouwen tegelijkertijd heeft gehad, heeft dat niet willen bekennen. Maar toen hij voor de
tweede keer voor de kerkenraad ontboden werd, is hij gevlucht.
Na de dood van prins [Maurits] van Oranje, hebben de provincies die onder het
stadhouderschap van de tegenwoordige prins behoren, uit hun kerken een commissie van
predikanten gevormd, om zijn gunst te verwerven, en hem de bescherming van hun kerken
aan te bevelen. Door de synode is ds. Busschof aangewezen om deze taak te vervullen. Hij
heeft daarvoor toestemming verzocht van
p. 224 (Obs. fol. 146v)
Provinciale Staten, en heeft eerst geen gehoor gehad. Na enig aandringen heeft hij
goedkeuring gekregen, als de zaak tot de komst van de prins zou worden uitgesteld, om
kosten te sparen.
Er zijn enige kanunniken gestorven, en daarom is er in de vroedschap een zekere afspraak
gemaakt, hoe men die van hun toerbeurt540 onder elkaar zou verdelen. Zij zouden namelijk, in
vier groepen van tien opgesplitst, lootjes trekken. Degene op wie het lot viel, zou voor zijn
groep 1200 gulden uitgeven en voor de armen 1100 gulden, mits hij die aan geen ander zou
geven dan een burger. En zo is het gebeurd, dat aan Van Nellesteyn een Domprebende is
toegevallen, die hij dadelijk aan de diaconie heeft gegeven, op voorwaarde dat die prebende
zou hebben worden bediend door iemand die genomineerd zou zijn, en die de jaarlijkse
534

Micchiel Oogert, wedr. van Maeyken van Bemmel, won. op de Ganzemerct, met Jacobjen Aelberts van
Everdingen, wed. van Jan Floorissen van Snelderweert, won. in St. Lisbetstraet, tr. 18-9-1625, DTB 94/123.
535
Mr. Dirck Pruysch, advocaet voor den gerechte t’Amsterdam, won. aldaer, met Hillegonda van
Heemskercken, won. op de Nieuwegracht bij st. Pauwelsbrugge, tr. 11-10-1625, DTB 94/126.
536
Simeon Witvelt, conrector van de Latijnsche school, wedr. van Elisabeth Colijn de Nole, met Beatrix Jans
van Heymenbergh, wed. van Baert Pouwelsen van Vriesewijck, won. in de Lijnmercktt, tr. 4-10-1625, DTB
94/126. Van Vreeswijk was ouderling, gest. 18-9-1624, zie fol. 142r.
537
Joncker Johan Duyck, heer van Outcarspel, won. in ’s-Gravenhage, met joffrou Cornelia Duyck, weduwe van
Cornelis van Westrenen, won. alhier tot Utrecht in de Donckerstraet, tr. te Bunnick, DTB 94/131.
538
Cornelis Hendricksen, j.g. van Utrecht, won. in’t Catrijnensteechjen, met Ytgen Cornelis, j.d. van Utrecht,
won. in de Vroujuttenstraet, tr. 29-10-1625, DTB 94/129.
539
Hendrick van Overmeer, j.g. uyt ’s-Gravenhage, won. bij de Smeebrugg, met Aeltgen van Millingen, j.d. van
Utrecht, won. op de Nieuwegraft bij st. Pauwelsbrug, tr. 1-11-1625, DTB 94/131.
540
De collatie der canonicale prebenden, die in de zogenaamde Statenmaanden openvielen, was namelijk door de
drie leden der Staten bij toerbeurten verdeeld – noot Muller.
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vruchten daarvan, nadat hij eerst zijn voorgeschoten penningen geïnd zou hebben, zou laten
toekomen aan de armen. Maar de Staten wilden deze schenking niet goedkeuren, en zeiden
dat de prebenden prinselijke schenkingen waren, niet tot gebruik voor de
p. 225 (Obs. fol. 147r)
armen, maar voor het onderhoud van de kinderen van degenen, die het land bestuurden.541 Het
geld moest dus aan een ander gegeven worden, en aangezien de tien van de vroedschap542
overwogen, dat de 1200 gulden door de diaconie had moeten worden opgebracht, hadden de
meesten van hen hun portie ook vrijwillig aan de diaconie gegeven. Daar waren ze ook door
beïnvloeding en het goede voorbeeld toe gebracht, maar nu de zaak anders uitgevallen was,
wilden ze de donatie niet bevestigen, omdat die in principe niet tot stand was gekomen.
Hierdoor voelden de diakenen zich benadeeld, want ze vonden, dat wat eens aan de armen
was gegeven, niet herroepen kon worden. Daarom is de zaak in de kerkenraad ter sprake
gebracht.
[di 1-11-1625]
Huwelijksafkondiging van
- mr. Claes de Goyer, weduwnaar van Lucretia Pauli, met Hester van Hove, weduwe van mr.
Willem van Sypestein, enz., gecommitteerd in de admiraliteit van Zeeland vanwege de
provincie Utrecht.543
[do 10-11-1625]
- Mr. George van Nievelt, advocaat voor het hof van Utrecht, met Arnolda van Padtmeer.544
[zo 13-11-1625]
- Willem van Soest, heer van de Omloop, met
p. 226 (Obs. fol. 147v)
Maria van Broekhuizen, weduwe van jonker Jan van Zuilen.545
- Hans Georg Scheffer, kapitein en gouverneur, met Maria van Drongen, weduwe van jonker
Olivier van Utenhoven.546
- Reyer Cornelisz met Willemgen Lodewijks, in de Vrouwjuttenstraat.547
541

Inderdaad een merkwaardige bewering! Men dient daarbij echter in het oog te houden, dat de kanunnik
Cuynretorf zelf, een man van de oude stempel en ijverig katholiek, in 1579 bij zijn protest tegen de Unie van
Utrecht, de kloosters ‘gasthuysen van den ingesetenen, edel ende onedel, die met veel kynderen beladen zijn’,
noemde (Muller 1886, p. 409). Deze opinie werd trouwens onder ‘de gemeente’ belachelijk gevonden (t.a.p. pag.
421) – noot Muller.
542
Namelijk de tien leden van het decurionaat uit de vroedschap, waartoe Nellesteyn behoorde: de vroedschap
bestond uit veertig personen. Zover ik weet, is dit de oudste vermelding van de verdeling van regeringscolleges
in zogenaamde classen, later onder de contracten van correspondentie zeer gewoon. Vermoedelijk was dit
gebruik in Utrecht ontstaan in navolging van de kapittels, waar men reeds in de middeleeuwen dergelijke
misbruiken vindt – noot Muller. Zie ook Pollmann 2000, p. 180, noot 90.
543
Mr. Nicolaes de Goyer, griffier in den hove van Utrecht (Van de Water 1729, II, 1061), wedr. van joffrou
Lucretia Pauli, met joffrou Hester Verhoeven, wed. van mr. Willem van Sypenstein etc., raet ter admiraliteit in
Seelant, tr. 1-11-1625, DTB 94/134.
544
Mr. Georgius van Nyvelt, advocaet voor den hove van Utrecht, won. in de Hoge Jacobijnenstraet, met
Arnolda van Padmeer, j.d. van Utrecht, won. bij de Reguliersbrug , tr. 13-11-1625, DTB 94/134.
545
Willem Soest, j.g. van Utrecht, tijnsheer van den omloop van die Saelstraeth, won. op die Nieuwegracht, met
joffrou Maria van Brouckhuisen, wed. van joncker Jan van Zuylen, won. op die Oudegraft bij st. Jacobsbrug, tr.
27-11-1625, DTB 94/135.
546
Jan Jorch Scheffer, capiteyn in’t garnisoen tot Geertruydenberch, wedr. van joffrou Anna Verhouven, en
joffrou Maria van Drongen, wed. van joncker Olivier van Utenhoven, won. op de Maryenkerckhoff, tr. 30-111625, DTB 94/137. Zie ook Van de Ven 1955, p. 49.
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[zo 27-11-1625]
Gedoopt in de Dom, Sara, een dochtertje van Pieter van den Bogaert, getuige was kapitein
[Michael] Edmond.548
[00-12-1625]
In december 1625 heeft Dordrecht verzocht om verlenging van de assistentie van een
predikant, omdat Dunganus daar nu al een tijdlang geweest was.
[Adrianus de Raedt], predikant te Jutfaas, wordt om zijn goede sprekersgaven en zijn manier
van leven door velen geprezen, maar door sommigen argwanend bekeken, omdat hij met de
remonstranten zou hebben gesympathiseerd. Hij is beroepen in Tiel en daarheen vertrokken.
Er wordt veel geklaagd over de overheid, althans de meesten van hen, om hun slappe inzet
voor de religie. 549
[Jonker Godert van Reede,] heer van der Horst, in wiens huis de remonstranten hun
bijeenkomst hadden gehouden, die onlangs zijn verstoord werd, verklaarde eerst bij zijn
zaligheid, dat hij daar niets van geweten had. Maar later bedacht hij zich, en wilde, dat men
dat woord van ‘zaligheid’ zou schrappen, en in plaats daarvan ‘vroomheid’ zou zetten,
waarmee hij zichzelf verdacht maakte.
Nog erger maakte de huidige diaken C.550 het, toen hij om zijn stem gevraagd werd, om
iemand in de vroedschap te kiezen, en sommigen zeiden, dat men daarp. 227 (Obs. fol. 148r)
toe mannen behoorde te bevorderen, die de religie toegedaan waren. Hij schaamde zich toen
niet, te zeggen: ‘Hoezo, kerk of religie! Ik zal uitkijken naar mensen met kwaliteiten. Wie in
de kerk komen zijn maar huichelaars, en het is hun alleen maar om een ambt te doen!’ Ik zal
niet durven zeggen, dat er niet tussen zitten die reden geven tot zulke verdenkingen. Maar om
iedereen van die misdaad te beschuldigen, dat is al bijna misdadig, omdat het velen onrecht
doet. Tenzij hij oprecht meent, dat hij iedereen mag veroordelen.
[zo 18-12-1625]
De geboden zijn gegaan van Antoni van Mansvelt, weduwnaar van [Anna] van Nijenrode,
met [Barbara van der Hoeven] van IJsselstein, jongedochter, wonende te Montfoort.551
Gedoopt: Hendrik, het kind van Hendrik van Leeuwen en de dochter van Cornelis van de
Pol.552
[zo 26-2-1626]
Na de middag, zijn in de Dom getrouwd mr. Cornelis van Deuverden, advocaat, met Sara
Melis, de zus van rector Antonius Aemilius,553 wiens vrouw twee dagen eerder een kind
gekregen had. De bruiloft is heel sober gehouden, alleen zuster en broers, predikanten en
vrienden waren ’s avonds op de maaltijd. De volgende dag, toen het bruidpaar bij de lunch
serveerden, zijn de ouders niet komen opdagen.

547

Reyer Cornelisz, soldaet onder de heer Marquet, met Wilmtgen Lodowijx, won. in de Vroujuttensteech, tr.
27-11-1625, DTB 94/137.
548
Micchael Edmonds tr. Elysabeth Reynalds, op attestatie van de Engelsche kercke, 22-7-1628, DTB 94/291.
549
Vgl. Pollmann 2000, p. 179, noot 80.
550
Daam Gillisz van Couwenhoven, diaken en lid van de vroedschap.
551
Antonis van Mansvelt, wedr. van Anna van Nieuwenroode, won. aen de Plaets, met Barbara van der Hoeven,
j.d. van Iselstein, won. aldaer, DTB 94/140.
552
Zie huwelijk fol. 143v.
553
Mr. Cornelis van Deuverden, doctor in beyde rechten, ende j.g. van Utrecht, won. bij st. Jansbrugge, met
joffrou Sara Melis, j.d. van Aken, won. in de Nieuwestraet, DTB 94/150.
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[do 20-4-1626]
De bruiloft gehouden en getrouwd in de Dom [Boudewijn] ter Stege, kanunnik en ‘clericus
ordinarius’,
p. 228 (Obs. fol. 148v)
met Petronella van Dalen, een oudere, maar flinke ongehuwde vrouw.554 De bruiloft is
donderdagmiddag gevierd zonder drinkgelag.
[do 15-6-1626]
Afgekondigd van de preekstoel in de Dom om te trouwen, de edele Oswald van den
Boetzelaar, met Margriet van Eck, van Overijsel ofwel het land van Zutphen.555
Hornhovius heeft op eigen gezag een boekje gepubliceerd,556 over de manier waarop de
geschillen met de remonstranten op te lossen zijn, en de kerken weer verenigd kunnen
worden. En bovendien kunnen ze door uitleg, of tegen de synode in te gaan, verzacht worden.
Maar door vooraanstaande personen wordt het verworpen als een heel slecht en gevaarlijk
voorbeeld.
[zo 25-6-1626]
Het eerste gebod van Cornelis van Wijkersloot, weduwnaar van Aleid van Nellesteyn, met
Johanna de Goyer, weduwe van Bartholomeus Decker, in de Dom.557
[zo 9-7-1626]
In de Dom is het avondmaal gevierd, en in de geboden melding gemaakt van de komende
verkiezing van ouderlingen en diakenen.
Na de middag getrouwd Cornelis van Wijkersloot met Johanna de Goyer, in den Dom.
[vr 14-7-1626]
Er is mij aangezegd, dat ik verkozen ben tot ouderling, terwijl ik maar twee jaar vrij geweest
ben. Na de oproep kwam ik me verontschuldigen en mijn bezwaren indienen, maar
tevergeefs. Ik zei dat dit ambt niet wisselend zou moeten zijn, maar blijvend, niet lukraak,
maar alleen voor vooraanstaande burgers, volgens de praktijk van de oude kerk,558
p. 229 (Obs. fol. 149r)
en bovendien vrijwillig.559 Door hun onderscheid in twee soorten ouderlingen, zijn ze daarvan
afgeweken. Immers, sommige geven met de predikanten onderricht, terwijl andere voor het
besturen van de kerk aangetrokken worden, en die worden nu gekozen.
De afgelopen dagen is de synode van Zuid-Holland gehouden in IJsselstein, en daar is
gesproken over de zaak Teellinck,560 die een zeer strikte handhaving van de zondag steunt en
de sabbat als bij de joden. Maar deze zaak is snel bijgelegd en afgehandeld.
554

Balduwijn ter Stege, j.g. van Utrecht, won. in de Winsesteegh, met Petronella van Dalen, j.d. van Utrecht,
won. aen de Plaets, DTB 94/154.
555
De edele erentfeste joncker Osewolt van den Boetselaer, heer tot Toutenburch ende Windeschen Olsschebach,
weleedele seer deugentrijcke joffrou Margrieta van Eck, geboren van Windesteyn, beyde won. tot Vollenhoven,
DTB 94/169 (Oswalt Rutgersz van den Boetzelaer (1556-1627) tr. 3. Margaretha van Eck).
556
Antonius Hornhovius, de predikant van Eemnes, die onlangs (zie p. 41 [fol. 80v]) met de kerk verzoend was,
had een Remonstrantie uitgegeven, waarin hij aan de Prins van Oranje, de Staten-Generaal en de Staten van
Utrecht een voorstel deed tot oplossing van de geschillen. (Zie de volledige titel in Tiele 1858-1861, I, p. 270).
De Staten van Utrecht namen hem aanvankelijk in bescherming, maar de Leidse faculteit keurde het pamflet op
verzoek van de Staten-Generaal streng af (zie Tiele 1858-1861, I, p. 271) – noot Muller.
557
Cornelis van Wijckersloot, wedr. van Aelet van Nellestein, won. aen de Voorstraet, met Johanna de Goyer,
wed. van Bartholomeus Decker, won. in de Lijnmerckt, tr. 9-7-1626, DTB 94/171.
558
De eerste christenen?
559
Vgl. Pollmann 2000, p. 165, noot 6, en p. 169, noot 21.
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Van de preekstoel zijn de namen van de huwelijkskandidaten afgekondigd, waaronder [ds.
Gerardus van Mehen] met Clara van Zuilen.561
De plechtige biddagen zijn door de Verenigde Provinciën vastgesteld op 26 juli oude stijl.
In augustus zijn vier ouderlingen van hun functie ontheven, en is er volgens de gewoonte
afscheid van hen genomen:
Johannes Busch,
Antoni de Goyer,
Roelof van Zijl;
Gijsbert Jansz van der Well was al overleden.
In hun plaats zijn met de bekende ceremoniën aangesteld:
Dirk Jacobsz van Velthuysen,
Arnoud van Buchell,
Cornelis Bor,
Cornelis Quint senior.
Van het diakenambt zijn ontheven:
Daam Gillisz van Couwenhoven,
Adriaan van der Kemp,
Hendrik van Mansvelt,
Hendrik Roelofsz,
Cornelis Quint [junior],
(Willem van Steenbergen).562
Nieuw gekozen:
Antoni van Mansvelt, …
Jan van Eyckelsbeek,
Jan van Nellesteyn.
We hebben afgesproken, dat Cornelis Dirksz van Almeloveen en ik als ouderlingen de kerken
in de bovenstad563 zullen nemen,
p. 230 (Obs. fol. 149v)
Jan Stevensz van Doorn en NN in de benedenstad; de resterende vier de Dom en de Buurkerk.
Ik krijg de huisbezoek rondom de Dom met Teckman en Busschof.
De gewone dag om te vergaderen is maandag, waar niet iedereen tevreden mee is.
Aangewezen om bij de Staten en de stad steun te vragen voor de 210 predikanten en 50
weduwen, die uit de Overpalts verbannen zijn: Teckman, preses, met Busschof, Dirk Jacobsz
van Velthuysen en Gijsbert Decker.
Ik ben met de preses aangewezen, om met de schoolbestuurders van stadswege te spreken
over een instructie voor de schoolmeesters. We begrepen, dat hun bevoegdheid zich beperkte
tot de ‘grote school’ (de Latijnse school of Hiëronymusschool). 564
560

Zie Bijlage 1.
Ds. Gerhardus Mehenius, bedienaer des h. evangelii tot Doesburgh, wedr. van Heyltgen Jans, met Clara van
Zuylen, j.d. van Utrecht, won. aen de Nieuwegracht bij de Magdalenenbrug, DTB 94/174. Zie ook Bijlage 1.
562
Doorgehaald?
563
Het zuidelijke deel van de binnenstad, met de Nicolai- en de Geertekerk.
564
Vgl. Pollmann 2000, p. 217, noot 115.
561

307

[ma 14-8-1626]
Cornelis Dirksz van Almeloveen gaat als afgevaardigde naar de classis van Utrecht, die de
volgende dag gehouden wordt.
Aan een rector uit Moravië, die in Montauban in Frankrijk was geweest en nu teruggeroepen
werd, Samuel565 Waradi, uit Hongarije, is een reisgeld van 18 gulden gegeven (toegekend?).
Maar ik weet niet of hij achterdocht gekregen heeft toen hij wegging, maar daarna is hij niet
meer komen opdagen.
[ma 21-8-1626]
In de vergadering hoorden we wat er, kort samengevat, in de classis gezegd was over
Hornhovius. Dunganus vertelde dat hij vernomen had, dat hij bij Van Borculo nog een boekje
uitgegeven had.566 Dat was een slecht teken, strijdend met de nationale synode en de wetten
van alle gewesten. Gelre en ook andere provincies vermaanden Utrecht ernstig. Ook Wijk bij
Duurstede had bezwaar
p. 231 (Obs. fol. 150r)
aangetekend, omdat het beschermen van het boekje van Hornhovius de schijn wekte alsof de
manier om de vrede in de kerk te bereiken nog onderzocht moest worden. Er is geantwoord,
dat we de vrede niet op een andere manier konden bewerkstelligen, dan door datgene wat de
nationale synode had vastgesteld, en de provinciale Staten hadden goedgekeurd, nauwgezet en
met ijver op te volgen. En hoewel ze er hetzelfde over leken te denken, konden ze er toch niet
toe gebracht worden, hun bezwaren in te trekken. Daarom vonden de afgevaardigden voor de
volgende synode het geraden, geen enkel bezwaarschrift naar de naburige synoden te sturen,
om hen niet door dit ene, waar ze zwaar aan tilden, nog meer te verontrusten.
Er is over gesproken, het stemrecht van de roomsen af te schaffen.
En over het voorkómen van de vele echtscheidingen, die ook om andere redenen dan overspel
worden aangegaan.
De volgende dag gaat de heer [Johan] van Mathenesse zijn bruiloft vieren met [Judith
Wilhelmina Piek].567 Verschillenden [van de bruiloftsgasten] zijn voorname advocaten en
makelaars, en lidmaten van de kerk, zoals [Antoni van Aeswijn],568 heer van Brakel, en ook
[Margaretha van Mathenesse], vrouwe van Dukenburg met haar zoon [Hendrik
Valckenaer],569 schout van Utrecht. Daarom heeft de kerkenraad besloten, hen te vermanen,
om niet toe te staan dat het volk zich zou ergeren, als een dergelijke deftige bruiloft door
onzedig gedans bezoedeld zou worden. Daartoe zijn de vier huidige predikanten aangewezen,
want Flaman was het er niet erg mee eens, en liet via de preses en de scriba weten, dat het
gewoon dat zoiets gebeurde.
De Staten hebben voor de verbannen predikanten uit de Palts 600 gulden bestemd, en de
vroedschap 400.
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Doorgehaald: Stephanus.
Antonius van Hornhoven, Remonstrantie aen zijne princelijcke excellentie Hendrick Frederick … waerby …
vrede, ruste ende eendracht … werden aenghepresen, Leyden 1626 (Knuttel 3691 en 3692, beide zonder
drukkersnaam, het tweede ondertekend door Ant. Hornhovius).
567
Johan van Matenesse (1596-1653), zoon van Adriaan van M. en Odilia van Azewijn, in 1626 lid van de
Ridderschap, zie Kort 1988, p. 13.
568
Anton van Azewijn (ca. 1570-1646), Zie Kort 1988, p. 64
569
Hendrik Valkenaar (1601-1669), zoon van Herman V. en Margaretha van Matenesse, trouwde in 1630 met
Florentina van Matenesse, en werd in 1625 schout van Utrecht, zie Kort 1988, p. 52-53.
566
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p. 232 (Obs. fol. 150v)
De preses vroeg, of het niet nodig was, nu de pest dagelijks zeer toeneemt, te spreken over
een ziekentrooster om hen bij testaan. De president werd ermee belast, kandidaten te toetsen.
Het concept voor de schoolorde is gelezen, maar wegens absentie van Busschof uitgesteld.
We hebben besloten, om voor het levensonderhoud van NN, die kloosterling geweest is in
Vlaanderen, en zich te Parijs bekeerd heeft tot de ware kerk, een aanbeveling te doen aan de
diaconie, om hem elke maand te verzekeren van een bepaald bedrag voor zes maanden.
Suavius is naar de classis in Amersfoort vertrokken.
Afwezig: [Jan van] Rijneveld, [Cornelis Pietersz van] Swanenburg en Cornelis Quint [junior].
[Laurentius] Modeus,570 die naar de synode van Holland afgevaardigd was, heeft daar, zoals
ik hoorde, niet geschroomd om de zaak van Hornhovius, dat wil zeggen van de
remonstranten, onder het mom van eensgezindheid aan te bevelen, maar deze zaak maakte de
goeden achterdochtig. Hornhovius zelf heeft, toen hij zijn boekje aan de prins aanbood, een
geschenk gekregen, en is door sommige van onze Statenleden met instemming ontvangen.
De bijeenkomst van de classis wordt in Amersfoort gehouden, en Suavius is onze
afgevaardigde.
[zo 27-8-1626]
Om 5 uur hebben we extra vergaderd, en besloten, de burgemeester te spreken over een
ziekenbezoeker, nu het Pesthuis geopend is, en verschillende mensen met de ziekte besmet
blijken te zijn. Daartoe zijn aangewezen de preses en Arnoud van Buchell.
Door Suavius is de ontheiliging
p. 233 (Obs. fol. 151r)
van de zondag aan de orde gesteld, aan de hand van vele voorbeelden, ook het luiden van de
klokken van vele kerken, tegen de regels in. De leden van de vroedschap hebben beloofd, dit
punt in te dienen.
[ma 28-8-1626]
Burgemeester Van Deuverden heeft in afwezigheid van zijn collega besloten, de zaak van de
ziekentrooster uit te stellen, om intussen te zien hoe de ziekte zich ontwikkelen zal.
Suavius gaat naar de classis van Wijk bij Duurstede, waar [Antonius van] Couwenhoven
geëxamineerd zal worden, nu hij in zijn geboortedorp Bunnik beroepen is om te prediken.
[za 2-9-1626]
’s Avonds heeft de kerkenraad vergaderd, en was bijna voltallig, uitgezonderd Busschof en
Quint [senior].
Suavius heeft meegedeeld, dat de Staten inzake de Remonstrantie van Hornhovius, die zaak
op de synode behandeld zal worden, [Johan] Strick, [Arend van Zuilen van Nieveld], heer van
Gerenstein, met burgemeester Van Deuverden hebben afgevaardigd naar de synode. Zij
hebben nadrukkelijk de opdracht gekregen, de zaak van Hornhovius aldaar uit te stellen totdat
er met met de prins overleg gepleegd was. Daartoe hebben ze behalve de voornoemden ook
[Jacob] van Asch van Wijk, [Gijsbert] van Hardenbroek en [Jan Floris] van Nijpoort
aangewezen. Aan deze procedure kon men zien, hoe het met de zaak Hornhovius in
werkelijkheid zat, en dat onze Staten niets anders wilden, dan nieuwe ideeën in te voeren en
de rust binnen de kerk helemaal te verstoren. Daarom is besloten,

570

Predikant van Wijk bij Duurstede, in 1627 van Den Haag, zie Bijlage 1.
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p. 234 (Obs. fol. 151v)
dat de predikanten noch de burgemeesters de zaak uiteen zouden gaan zetten,571 ondanks de
gevolgen en de gevaren die dat met zich mee zou brengen. Deze zaak zal alleen maar leiden
tot ondermijning van alle kerkelijke discipline en orde, en zal de deur openen voor allerlei
onruststokers, om de kerk te ontwrichten. Ze zullen rechten claimen en zich indekken met
voorwendsels die in strijd zijn hun feit zelf. Zulke procedures zullen een blaam op onze
provincie werpen bij de naburige steden en kerken, die nu al letten op de uitkomst van de
synode die hier gehouden zal worden. Temeer omdat dit in strijd is met de kerkenordening die
door de Staten van Utrecht als eerste gemaakt is, en zulke procedures daar inbreuk op zullen
maken.
De genoemde predikanten zullen ook enige statenleden daartoe aanspreken, om hen ernstig te
onderhouden over de problemen, die eruit kunnen voortkomen. Ook worden de predikanten
als ze in de vroedschap zijn, verzocht er bij gelegenheid met andere leden in dat college te
over spreken. Ze moeten er zonodig moeite voor doen, om uit naam van de gedeputeerden
naar de synode of van de synode zelf, een verklaring over deze zaak op te stellen en aan de
gedeputeerde Staten voor te leggen. Wat hieruit komt, zal de tijd leren. Ik voorspel niet veel
goeds,
p. 235 (Obs. fol. 152r)
en ook van mensen die de orthodoxe religie, zoals dit geval bewijst, weinig toegedaan zijn,
verwacht ik niets goeds. Tenzij God zelf, als een ‘deus ex machina’, de opzet van de bozen
zal verijdelen.
[wo 30-8-1626]
- Cornelis Geurtsz van der Schuur, deurwaarder van de Rekenkamer, getrouwd met Belitgen,
dochter van Dirk Beyen, van IJsselstein.572
- [Claes Mathijsz], jonggezel van Duisburg, aangetekend met Machteld Coenraeds van
Oosterhout, weduwe van [Jan Moenisz].573
[di 5-9-1626]
Het begin van de Utrechtse provinciale synode is voor het gewone tijdstip aangekondigd, en
als ouderling van onze kerk gaat Cornelis Dirksz van Almeloveen daarheen.
Aan een blinde student uit Hessen, Axelungius, is tien gulden gegeven, vijf door ons, en
evenveel door de diakenen. Hij toonde getuigschriften, een uit Kassel, van professor Mathias
Martinius¸ het ander uit Franeker, van professor William Ames.
De statenleden hebben zich persoonlijk voor een deel verontschuldigd, voor wat ze gezegd
hebben ter verdediging van Hornhovius, maar dat gedeeltelijk weer afgezwakt door hun
uitleg. Anderen zeiden dat het een politieke kwestie was, en geen zaak van de kerk. De leden
van de vroedschap hebben ook geen waardering voor hetgeen door hun burgemeester gedaan
was. De tijd zal het leren.

571
Inderdaad protesteerde de vroedschap daarom 5 september tegen het besluit van de gedeputeerden (dd. 1 sept.
1626) – noot Muller.
572
Cornelis Geurtsz van der Schuer, j.g., deurwaerder van de generaliteits-rekencamer, won. in ’s-Gravenhage,
met Belychjen Beyen, j.d. van IJsselstein, won. aen st. Jacobsbrugg, tr. 23-8-1626 te IJsselstein, DTB 94/177.
573
Claes Mathijsz, j.g. van Duisborch, met Mechtelt Coenraets van Oosterhout, wed. van Jan Moenisz, beyde
won. achter Twijstraet, tr. 10-9-1626, DTB 94/177.
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[zo 10-9-1626]
Het bedienen van het avondmaal zal meegedeeld worden, en zal op de derde zondag daarna [1
okt.] gevierd worden. Tegelijkertijd zal aan hen die eraan deelnemen, aangekondigd worden,
dat ze zich moeten melden bij hun predikant, voordat ze aan het geloofsonderzoek meedoen.
[wo 6-9-1626]
De gedeputeerden van de synode hebben aan de gedeputeerde Staten voor de dagelijkse
bijeenkomst een verklaring

p. 236 (Obs. fol. 152v)
overhandigd inzake Hornhovius. Daarna is in de Jacobikerk gepreekt door de predikant van
Werkhoven, Egbertus Rhoon.574
De verklaring is niet voorgelezen, en in de vroedschap is besloten, die niet te behandelen. De
gecommitteerden kregen opdracht, om de deelnemers aan de synode aan te sporen, met de
zaak voort te gaan. Met zulke onwettige procedures kon immers niet verhinderd worden, wat
met volledige toestemming van de Staten ooit aan de synode vergund en toegestaan was. Ze
beloofden deze te vrijwaren van alles wat haar in dit opzicht zou kunnen overkomen. Maar
toen de statenleden die naar de synode waren afgevaardigd, de zaak en de gevolgen nader
overwogen, verklaarden ze, dat het niet de bedoeling van de Staten was, de synode te
beknotten. Ze wilden alleen opkomen voor Hornhovius, zodat er niet te streng tegen hem zou
worden opgetreden.575 Daarom is het volgende vonnis over hem geveld, maar dat was naar
mijn mening niet streng genoeg voor wat hij misdaan heeft.
“De synode heeft de zaak van Anthonius Hornhovius onderzocht, en hierin alles wat enigszins
ter zake was in de vreze Gods gewetensvol als voor de Heer staande
p. 237 (Obs. fol. 153r)
overwogen, en oordeelt eenstemmig:
Antonius Hornhovius heeft zich door het uitgeven van zijn bekende Remonstrantie schuldig
gemaakt tegen de vastgestelde orde van de kerk, die hijzelf ondertekend heeft. Ook wat de
inhoud van dit boek zelf aangaat, heeft hij ernstig misdaan, door de leerregels van de
nationale synode in twijfel te trekken, en het gezag van de synode aan te tasten. Daardoor
heeft hij grote onrust en problemen in de kerk, zowel in de onze als in die van de naburige
provincies, veroorzaakt. Dit tot groot leedwezen van deze synodale vergadering, zoals dat ook
door de gecommiteerden begrepen is. Ook door zich te onttrekken aan het oordeel en de
censuur over dit pamflet door de classis van Amersfoort, die zijn bevoegde rechter is, heeft hij
onverstandig gehandeld.
Dit alles is rijpelijk overwogen en in de vreze des Heren overlegd, en de tegenwoordige
synode kan naar eer en geweten niet anders oordelen, dan dat Hornhovius verdiend heeft, dat
hij, wanneer de kerk naar recht en orde tegen hem zou optreden, de facto van zijn dienst
ontheven moet worden.

574

Zie Bijlage 1.
Uit de vroedschapsnotulen blijkt, dat de Staten sterk op een minnelijke schikking aandrongen, maar dat de
vroedschap van Utrecht al een brief aan de prins had opgesteld, voor het geval dat de Staten in deze zaak de
Synode wilden dwingen (Notulen vroedschap 11, 18 sept. 1626).
575
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p. 238 (Obs. fol. 153v)
Maar hij heeft nu oprecht verklaard, dat het zijn bedoeling niet geweest is, het gezag van de
nationale synode te verzwakken en te krenken, of haar leerregels in twijfel te trekken. Hij acht
die hij allemaal volledig in overeenstemming met Gods woord, en hij wil daar, direct noch
indirect, aan tornen. Hij heeft ook reeds, volgens de opdracht van de Staten-Generaal, de
exemplaren, die bij nog zelf bezat, ingehouden. In deze vergadering bekende hij, dat het
uitgeven van het pamflet hem speet, en dat hij het, als het weer kon doen, geenszins uitgeven
zou. Hij heeft de synode verzocht, het voor deze maal door de vingers te zien, en heeft
oprecht beloofd, dat hij zich er in het vervolg nauwgezet voor wachten zal, zelfs maar het
allerminste uit te geven, zonder dit door de classis, de synode of haar gedeputeerden te laten
controleren. En hij zal zich ook in de toekomst volgens de vastgelegde kerkorde gedragen.
Hierbij komt in het bijzonder het zeer ernstige en vriendelijke pleidooi van de Staten voor zijn
persoon, wegens de
p. 239 (Obs. fol. 154r)
zeer grote en gewichtige overwegingen en gevoelens, die hen hiertoe bewegen. De synode
houdt ook rekening met het huidige tijdsgewricht en heeft, om de voornoemde diverse
motieven en redenen niet haar uiterste en hoogste recht in dezen willen gebruiken, maar is tot
gratie geneigd. Daarom is deze zaak voor deze maal, onder de genoemde beperkingen,
oogluikend bijgelegd.
Deze uitspraak is aan ds. Anthonius Hornhovius voorgelezen, hij heeft erin berust. En met de
belofte, zich er altijd aan te houden, heeft hij dit stuk met eigen handen ondertekend:
(Hieronder stond: Antonius Hornhovius).” 576
[zo 17-9-1626]
In de kerkenraad is gesproken over de toestand van de kerk van Rotterdam, die zeer
problematisch was. Afgevaardigden, o.a. Festus Hommius,577 hebben gevraagd, of wij
Busschof tijdelijk wilden afstaan, om te trachten de gemoederen te kalmeren en te
verzoenen.578 Busschof werd niet als een buitenstaander gezien, maar zijn confraters zeiden
dat ze veel problemen zagen in deze kwestie. We zouden hem niet voor een korte tijd moeten
missen, maar bijna de hele winter. En ze voegden eraantoe, dat zijn afvaardiging niet zo nodig
was, omdat Festus en anderen zijn werk vrijwillig hadden overgenomen. Ze voegden eraan
toe,
p. 240 (Obs. fol. 154v)
dat de avondpreken aanstaande waren, en dat Busschof daarbij moeilijk gemist kon worden.
Daarentegen meenden de meeste ouderlingen, dat de afgevaardigden al enige gesprekken met
de kerkenraad gevoerd hadden, en dat er verwachtingen gewekt of toezeggingen gedaan
waren. Wij behoorden eraan mee te werken, om in de kerk [van Rotterdam] weer rust te
brengen, voor zover mogelijk. Tenslotte werd men het erover eens, dat de zaak met de
burgemeesters besproken zou worden.

576

Zie noot Muller over de zaak Hornhovius, bij fol. 148v.
Deze was van 1619-1641 regent van het Statencollege, zie Bijlage 1.
578
De verhouding tussen de vroedschap en de kerkenraad in Rotterdam stond jarenlang op scherp sinds het
protest tegen het nieuwe bronzen beeld van de als ‘remonstrants’ beschouwde Erasmus in 1619. De vroedschap
lag daarna dwars bij het benoemen van nieuwe predikanten; zie Callenbach 1909, p. 38-42.
577
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[wo 20-9-1626]
Met Breyerus heb ik huisbezoeken afgelegd in de Bakkerstraat, Achter Clarenburg, op
Vredenburg, in de Drieharingstraat en langs de Oudegracht tot de Bakkerbrug in het rond.
Daar woonden meer dan 125 lidmaten, veel harnasmakers, geweerloopmakers,
geweerlademakers, zwaardsmeden, smeden enz. We sloegen er een paar over, wegens hun
slecht gedrag en de ergernis die zij gaven aan de buren, al dan niet lidmaten van de kerk. We
lieten hen ongemoeid, om hen te zijner tijd te bestraffen.
[do 21-9-1626]
Weer extra vergaderd in de kerk, en volgens de nieuwe regeling voortaan op donderdag na de
preek. Toen is het gewetensonderzoek gehouden, voor de viering van het avondmaal.
p. 241 (Obs. fol. 155r)
Een diaken heeft meegedeeld, dat hij had gehoord, dat de heer [Johan] Strick zich had
misdragen met zijn dienstmeisje, en daarvoor bestraft moest worden. Hij had het gehoord van
Jan Pietersz van Loemel, die daar goed over geïnformeerd was.
Er is weer gesproken over de Rotterdamse kwestie, en bij de predikanten werd een brief van
Rudolphus Petri579 gebracht. Daarin verklaarde hij, dat een verzoek aan de kerk van
Amsterdam, om aan Rotterdam predikanten te lenen, afgewezen was. Teckman, die via
Rotterdam naar Utrecht terug was gekomen, meende dat de zending weinig zou baten.
Anderen vermoedden, dat die schadelijk zou zijn, vooral wanneer de uitgezonden predikant
een betere spreker zou zijn. Daardoor zouden de anderen, die bij sommigen toch al niet hoog
aangeschreven stonden, nog verder in achting kunnen dalen. Ook was het verzoek niet
eenstemmig, en de kerk van Rotterdam was niet op de hoogte van het verzoek van de
afgevaardigden. Ze had het pas vernomen uit de brief van onze eigen predikanten, die
Teckman daar had voorgelezen.
Intussen, omdat ook het genoemde verzoek aan de magistraat gedaan was,
p. 242 (Obs. fol. 155v)
hebben twee leden van de vroedschap, namelijk Aert van Eck en Antoni de Goyer binnen
gestaan [bij de kerkenraad]. Zij verklaarden, dat de brief van Rotterdam gezien was door het
stadsbestuur, en dat men het niet afkeurde, hen te helpen, maar niet langer dan een maand of
zes weken.
Daarop is geantwoord, dat de kerkenraad daar nog op in zou gaan, omdat de predikanten er
veel bezwaar tegen hadden, en daarom zou de raad de vroedschap later zijn besluit meedelen.
Er is daarom besloten, de zaak een week te laten rusten, om nog wat meer informatie over de
stand van zaken in Rotterdam in te winnen.
Wat hiervoor onvoorzichtig en ondoordacht door een diaken over Johan Strick is verteld, was
lang geleden gebeurd, toen hij nog niet getrouwd was. Daarom kon het beter verzwegen en
toegedekt worden.
[zo 24-9-1626]
Huwelijksaankondiging gehad:
- [Jan Cornelisz] van Rijn met Joosgen de Roy, bij de Geertebrug.580
- mr. Cornelis van Nijpoort, raad in het hof van Utrecht, jongeman van Utrecht, al eerder met
Sara Vogelaar, jongedochter van Amsterdam.581
579

Zie Bijlage 1.
Jan Cornelisz van Rhijn, j.g. van Utrecht, met Josyna van Royen, j.d. van Utrecht, beyde won. op de
Oudegraft bij de Geertenbrugg, tr. 3-10-1626, DTB 94/182.
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p. 243 (Obs. fol. 156r)
Er is een extra vergadering geweest over de bestraffing en het slechte gedrag van bepaalde
lidmaten, vooreerst de schout en de dansers, die zich van de vorige vermaning weinig of niets
hadden aangetrokken. Er werd besloten, bij de huisbezoeks deze lieden nogmaals te
bestraffen, en voortaan de zonden in het algemeen vanaf de preekstoel [te veroordelen].
Johan van de Pol,582 praatte zijn zaak goed met de verklaring, dat hij in opspraak dreigde te
komen door een of andere hoer, die hem vertelde dat zij zwanger van hem was. Om een
schandaal te ontgaan, had hij haar een geldstuk gegeven. Maar ze bleef hem lastig vallen, en
iemand die zich voor haar broer uitgaf, heeft hem gedreigd via de rechter de waarheid aan het
licht te brengen. Die heeft daardoor toegegeven, dat het doorgestoken kaart was, en dat het
bedacht was, om hem geld af te persen. Nu dat vrouwmens in Amsterdam woonde, bracht hij
haar met de wet de hand in het nauw. Hij hoopte dat zijn onschuld spoedig aan het licht zou
komen. Maar inmiddels ging hij er wel mee akkoord, van het avondmaal af te zien, want hij
was van binnen zo rusteloos dat hij daartoe in het geheel niet in staat was.
p. 244 (Obs. fol. 156v)
De rekenmeester Abraham Adriaensz, onlangs nog bij het Weeshuis werkzaam, die behalve
met zijn nog levende vrouw met een ander getrouwd was, [waarna] die tweede, Susanna, die
lidmaat was, van hem gescheiden was, is naar Delft vertrokken. Daarheen is ook genoemde
concubine, nadat zij met de kerk verzoend was, hem gevolgd, naar men zegt, en de
kerkenraad heeft dan ook besloten, naar hem te informeren.
[za 30-9-1626]
Voorgelezen de huwelijksaankondiging van lidmaten. De kwestie Rotterdam is uitgesteld.
Onder ons vertelde Cornelis Dirksz van Almeloveen over de onredelijke ontevredenheid van
[jonker Godert van Reede,] heer van der Horst,583 over Dunganus, omdat hij zijn recht zocht
tegen Levina [van Westhuysen], een onbeschaamd, ruziezoekend wijf, een vijandin van de
gereformeerde kerk. Hij klaagde ook over de bestraffing die vanaf de preekstoel was gebeurd,
en dergelijke meer.
De gravin van Nassau, [Sophia Hedwig], vrouw van graaf Ernst Casimir, die op doortocht
was, verzocht hier aan het avondmaal te kunnen deelnemen met enige van haar hofdames. Ze
zei dat ze sedert haar vertrek van hier, vijf jaar geleden, altijd lidmaat van de kerk geweest
was.584
[zo 1-10-1626]
Het avondmaal is gehouden in de
p. 245 (Obs. fol. 157r)
Dom en de Jacobikerk, waar ik met Cornelis Dirksz van Almeloveen als ouderling deze kerk
bediend heb. Het zal over een week in de Nicolaikerk plaatsvinden.
Voor 6 oktober wordt een algemene collecte voor de armen ingewilligd.
Aangetekend:

581
Mr. Gerardt van der Nijepoort, raed ordinaris in den hove van Utrecht, met joffrou Sara Vogelaers, j.d. won.
tot Amsterdam, DTB 94/180.
582
Mogelijk de voorgestelde diaken, zie fol. 133v.
583
Zie fol. 147v.
584
In dat jaar, 1621, schilderde de Utrechtse kunstenaar Paulus Moreelse haar portret met haar drie zoontjes als
‘Caritas’, nu in het Rijksmuseum Paleis het Loo.
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- Jan van den Bogaert, schout te Breukelen, weduwnaar van Claesken Collaert, met Petronella
van Portengen.585 De een is rooms en de ander remonstrants.
- Michiel van Lamsweert met [Bertra van Meerveld]586 Wessels (?)
- NN van Borckhorst met …
- NN is een week geleden …
- Robbert NN, jongeman uit het graafschap van de Mark, met NN, weduwe van Rijnestein.
[do 5-10-1626]
Er is besloten, enige zwakke catechisanten, die eerst in de kerkenraad voorgedragen zijn, bij
de predikanten thuis te examineren en als lidmaten aan te nemen. Dat is het geval met [Anna
van Volbergen], de vrouw van Lubbert van Westrenen, en NN.
Aangegeven dat Hans Georg [Scheffer] met Maria [van Drongen], zijn vrouw, in
[Geertruidenberg]587 tot lidmaten van de kerk waren aangenomen, zoals bleek uit de attestatie
van de kerk aldaar.
p. 246 (Obs. fol. 157v)
[za 14-10-1626]
Aangetekend:
- Gerrit Lantschot, arts, burgemeester van Leiden en raad in de admiraliteit te Amsterdam,
met Susanna van den Bogaert, weduwe van mr. Adriaen de Roy.588
- Gijsbert van Coevorden met Margriet van Lawick, weduwe van kapitein Eysinga, wonende
te IJsselstein.589
[za 21-10-1626]
Aangetekend:
- Adriaen van Zuermont, jonggezel van Rijswijk in de Betuwe, met Elbrecht van
Blankendaal.590
- Jan van Mansvelt vorige week met Magdalena de Palude, jongedochter van Montfoort.591
De zitdagen beginnen nu om drie uur.
[zo 29-10-1626]
De avondpreken zijn begonnen, te weten de zondag voor Allerheiligen.
Aangetekend Willem van Sas, speelman, jongeman, wonende bij de Gaardbrug, met Maria
Lobi, weduwe van [Roelof] Gerritsz van Ebbenhorst, in de Jufferstraat.592 [do 26-10-1626]
Voor de classis die 31 oktober begint, is Arnoud van Buchell aangewezen.

585

Jan van den Bongert, wedr. van Claesken Kollers, schout tot Breuckelen, met Petronella van Portengen j.d.
van Utrecht, won. op de Gansemerckt, DTB 94/183. Zie Bogaard 1975, p. 196-199.
586
Miccheel van Lamsweerden, coopman, j.g. van Utrecht, won. in Jerusalemssteech, met Bertra van Meervelt,
j.d. van Utrecht, won. in Twijstraet, tr. 8-10-1626, DTB 94/183.
587
Zie fol. 147v.
588
De heer Gerhardt Landschott, doctor in de medicijnen, burgemeester der stadt Leyden ende raet van den
admiraliteit tot Amsterdam, met joffrou Susanna van den Bogaert, wed. van Adriaen de Roy, gewesen raet der
admiraliteit in Zeelandt, won. op de Rennebaen, tr. 24-10-1626, DTB 94/185. (Lantschot was burgemeester van
Leiden tussen 1625-1637, gest. 1638).
589
De heer Gijsbert van Coeverden, j.g. van Utrecht, won. bij de Geertenbrugg, met joffrou Margareta van
Lawick, weduwe van wijlen capiteyn Eysinga, won. tot Iselsteyn, tr. 24-10-1626, DTB 94/186.
590
Adriaen van Suirmondt, j.g. van Rijswijck in de Betuwe, won. aldaer, met Elburgh van Blanckendael, j.d. van
Utrecht, won. op de Neu, tr. 29-10-1626, DTB 94/187.
591
Johan van Mansfelt, j.g van Utrecht, won. op ’t Oudekerckhoff, met Magdalene van Paluden, j.d. van
Montfoort, won. aldaer, tr. ald. 24-10-1626, DTB 94/185.
592
Wilm Sas, j.g. van Utrecht, won. aen de Guardbrugge, met Maria Lobe, weduwe van Roelof van Ebbenhorst,
won. in de Joffrenstraet bij de Wittevrouwenpoort, tr. 5-11-1626, DTB 94/188.
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p. 247 (Obs. fol. 158r)
[blanco]
p. 248 (Obs. fol. 158v)
[Dit boek] behoort anno 1796 toe aan Ulbo van Burmania; het is een geschenk van
H[ermanus] Cannegieter, oud-professor (honorarius) te Franeker.593
p. 249 (Obs. fol. 159r)
[blanco]

593

Zie inleiding Monumenta quaedam (online Het Utrechts Archief).
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Ecclesiastica Ultraiectina: vertaling
Korte inleiding
De ‘Ecclesiastica’ begint op 31 oktober 1626, en sluit dus direct aan bij de ‘Observationes’
die op 26 oktober 1626 eindigt. Op 14 juli 1626 was Buchelius’ tweede ambtstermijn van
twee jaar begonnen, en die eindigde op 27 juli 1628 (fol. 81v).
Op 1 juli 1632 vermoedde hij dat hij weer benoemd zou worden, en vroeg ds. Teckman of hij
zich mocht verontschuldigen wegens zijn leeftijd, en die stemde daarmee in (fol. 101r). Op 11
juli 1634 werd hij tot zijn verbazing toch weer gevraagd, en excuseerde hij zich weer wegens
zijn leeftijd, zeggende dat hij al 70 jaar was. En het excuus werd weer aanvaard (fol. 105r).594
De ‘Ecclesiastica’ eindigt op 27 januari 1639 met de vermelding van een tussentijdse
benoeming van een nieuwe diaken wegens een sterfgeval. Twee jaar later zou Buchelius zelf
overlijden, maar hoewel hij al ruim tien jaar geen deel van de kerkenraad uitmaakte, was hij
zich er toch voor blijven interesseren.

p. 250 (Eccl. fol. 1v)
[blanco; pagina met moderne signaturen en korte beschrijving]
p. 251 (Eccl. fol. 2r)
Index
Observationes senatus ecclesiastici, fol. 3
De Zuerii Durdrechto, 118
De Durdrechto diatriba, ad Gerardum Joh. Vossium, 120
Epistolae quaedem Buchelii ad Adolphum Vorstium, De Laet, Ampzingium, Barlaeum,
Scriverium, Myreum, Ad Athlantem Mercatoris 146
De Rheni obstructione 148
Ad Pontanum 151
Ad Blanckendalium, ad Axelium et Vossium, Henrici a Boemelii 163
Ex actis synodi provinciali Traiectensis 168
Van den Tuchthuse 169
Le livret de Rivet omme Instruction préparatoire à la Ste. Cène, à A.M. a Schurman, 183
Nomina multorum ex rationibus civitatis 1428, fol. 185
et sequentibus ad finem libri.595
p. 252 (Eccl. fol. 2v)
[blanco]

594

Pollmann 2000, p.169, noot 22.

595

Met potlood bijgeschreven: ‘Deze zijn op ’t Archief achtergehouden, behalve de brief aan A.M. à Schurman’.
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p. 253 (Eccl. fol. 3r)
ECCLESIATICA ULTRAIECTINA
anni MDC XXVI
Kerkelijke zaken van Utrecht in het jaar 1626
[di 31-10-1626]
De vergadering van de classis is gehouden in de kamer van de kerkenraad, waar, na het gebed,
de eerste zitting begon. Cornelis Dunganus596 werd als preses gekozen, Arnoldus Teckman als
assessor, Johannes Pistorius als scriba. De vertegenwoordiger uit de classis Amersfoort,
Wassenburg, was niet aanwezig, wegens de ziekte van zijn vrouw. Johannes Baers uit de
classis Wijk bij Duurstede597 was wel aanwezig.
Degenen die de synodale geloofsbelijdenis en het beleid van de synode nog niet hadden
ondertekend, kregen te horen dat ze dat nu moesten doen. En wel in drie boeken, a. van de
Staten, b. van de synode en c. van de classis. Onder de nieuwelingen tekende
Franciscus Busschof, broer van Bernardus Busschof, hij was kortgeleden in plaats van
[Adrianus de Raedt], door de gemeente van Jutfaas tot predikant benoemd.
Daarna werden de geloofsbrieven van de verschillende gemeenten getoond. Onder de
afwezigen waren Allartius uit Montfoort, en Van Renesse uit Maarssen. De eerste verscheen
bij de tweede zitting en verontschuldigde zich, dat hij door de gesteldheid van de wegen niet
op tijd
p. 254 (Eccl. fol. 3v)
kon zijn. De tweede was verhinderd door zijn slechte gezondheid.
Er werd gesproken over de openstelling van de kapellen van Lopikerkapel en Maarn, die
weliswaar met toestemming van [Johan Wolfert], heer van Brederode gedaan was, maar
zonder de Staten erbij te betrekken, en die zouden zich aan de gang van zaken kunnen
ergeren. Een verontschuldiging was dus op zijn plaats, omdat er slechts een risico genomen
was tot nog toe, daarom kon er wel enig voordeel verwacht worden.
De koster van de kapel van Maarn, had aangegeven dat hij ook een school wilde openen. Als
tenminste de vrouw, die tegen de gewoonte in de kinderen lesgaf, ermee zou stoppen. De
classis gaf als antwoord, dat men zich te gelegener tijd op de hoogte zou stellen.
De notulen van de classis Amersfoort zijn gelezen, evenals die van Wijk bij Duurstede,waarin
het volgende stond over
- het reformeren van belastingpachters en woekeraars in die plaatsen, naar het voorbeeld van
Amersfoort.
- het opstellen van een schoolverordening.
- de predikanten in Indië, en aan welke regels die zich moeten houden. Een voorbeeld daarvan
is wel getoond, maar nog niet gelezen.
- alumni, die opgeleid worden tot het ambt van predikant; zij zouden zich naast de studie van
Latijn en Grieks, ook op het Hebreeuws moeten toeleggen.

596

Voor al deze predikanten, zie Bijlage 1.
Vreeswijk viel onder de Lekkring van de classis Utrecht, Wijk bij Duurstede onder de Middelring van de
classis Rhenen, zie Van Lieburg 1996, II, Bijlage p. 26-27.
597
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p. 255 (Eccl. fol. 4r)
Omdat het Leprozenhuis en de kerk weliswaar in de stadsvrijheid van Utrecht liggen, en toch
niet bij deze classis behoren maar bij Amersfoort, mag er met die stad gesproken worden over
een predikant daar, met Blauwkapel als standplaats.598
De zaak Hornhovius599 is daar voldoende uitgelegd, en is tenslotte in de provinciale synode
afgehandeld, zoals blijkt uit het oordeel, dat ik elders opgenomen heb.600
Het middagmaal is gebruikt bij ds. Breyerus. Na beëindiging verscheen daar Hornhovius, die
zich beklaagde dat het ophalen van de notulen een belediging voor hem was. Er werd hem
geantwoord, dat hij het zich aanrekende, en het in strijd met de waarheid zo uitlegde.
Tweede zitting
De synodale notulen zijn voorgelezen, en daarbij is de belofte hernieuwd om de nationale
synode en de besluiten die daar genomen zijn, te erkennen. (Uit de synode van Utrecht).
Er is gesproken over de kinderen van bedelaars en van mensen die door de provincies
zwerven, en ‘heydenen’ ofwel zigeuners genoemd worden. Wanneer en onder welke
voorwaarde kunnen ze gedoopt worden?601
Kan een zoon van een bastaard trouwen met de vrouw van zijn vader? Er werd geoordeeld dat
dat niet toegestaan was, want dergelijke huwelijken gelden als onzedelijk, en komen dicht bij
incest.
p. 256 (Eccl. fol. 4v)
De brieven van de Staten van Utrecht aan de classis werden voorgelezen. Zij hebben kritiek
op de nalatigheid van de predikanten, die de wet van het kleine zegel in hun akten en
attestaties niet volgen. Omdat dit een serieuze kwestie leek, en in Holland, waar zo’n wet voor
het eerst uitgevaardigd was, nog nooit op kerkelijke aangelegenheden toegepast was, werd er
afgesproken dat onze afgevaardigden om uitleg moeten vragen, tot hoever ze deze
belastingwet wilden uitstrekken.
Er is te kennen gegeven, dat allereerst de attestaties, die gegeven worden aan degenen die
gaan trouwen of scheiden (of vertrekken?), onder deze wet vallen. Maar dat er daarentegen
over de briefjes die inzake deze of gene die zal gaan preken, gegeven zouden worden, of die
eraan herinneren, welke huwelijksaankondigingen zonder verhinderingen afgehandeld zijn,
bestaat nog onduidelijkheid. Het besluit moet daarom uitgesteld worden tot de volgende
Statenvergadering. Maar de Hollandse zegelwetten waren niet zo strikt, en ze gingen ook
minder ver dan de onze, werd er gezegd. Daarom moesten we daar niet zoveel aandacht aan
geven, maar slechts onze wetten aanvaarden, die misschien tot voorbeeld van de overige
provincies opnieuw ingevoerd zouden moeten worden.
Derde zitting
p. 257 (Eccl. fol. 5r)
[wo 1-11-1626]
598
Blauwkapel, sinds 1640, viel onder de classis Utrecht. Daarvoor was er een predikant, Volpardus Nicolai
(1589-1602), en daarna pas Lubertus Spruyt (1640-1644), Van Lieburg 1996, II, p. 44.
599
Zie Bijlage 1. Over de ophef rond zijn Remonstrantie, zie Observationes fol.148v e.v.
600
Observationes fol. 152v-154r.
601
De kerk doopte op verzoek alle kinderen van elke gezindten, alleen niet van zigeuners, zie Van Deursen 1974,
p. 138.
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On acht uur ving de derde zitting aan, waarin veel persoonlijke aangelegenheden naar voren
kwamen. Pistorius klaagde over het huis in Tienhoven waar hij in woonde. Het was zo
oncomfortabel, dat hij daar met zijn gezin nauwelijks de winter zou kunnen doorkomen.
Wilhelmus Riddersbach602 klaagde over de brutaliteit van de boeren die hem geslagen hadden
en dagelijks bedreigden. Hij had zich meer dan eens beklaagd, dat de uitspraken van het
provinciale Hof zeer zwak waren. Er werd in deze zaak een getuigenis getoond van [Frederik
van Zuilen] van Nievelt, de heer van Aertsbergen, schout van Abcoude, maarschalk [van het
Nederkwartier], die 150 klachten over wangedrag en misdragingen van de boeren bij het Hof
gedeponeerd had, maar toch er was al heel lang niets mee uitgevoerd.
Er zijn bepaalde ruzieachtige woorden gevallen tussen [de predikanten] Johannes Arnoldi
Bornius van Kamerik en [Gerardus] van Broekhuysen603 van [Kedichem]. Deze twee
beschikken blijkbaar niet over de goede manieren die iemand moet hebben, die de preekstoel
betreedt. Maar in deze verdorven eeuw lijkt het erop dat niet iedereen leeft naar wat hij
preekt.604 Na het aanhoren van hun controverses, heeft de classis opdracht gegeven, dat ze
zich met elkaar verzoenen, en alle hatelijkheden achterwege laten, anders zou de classis
wegens de ernst van deze zaak streng veroordelen.
p. 258 (Eccl. fol. 5v)
[za 4-11-1626]
Huwelijksaankondiging van jonker Dirk Ruys Pietersz, wonende in de Vrouwjuttensteeg, met
Cunera van Griethuizen, jongedochter van Gorinchem.605
[do 9-11-1626]
Een zekere Lambertus Druterus, gewezen monnik, heeft zich een tijdlang ingezet voor de
reformatie, en een school opgericht in Leiden, waar hij ook trouwde. Van Festus Hommius606
had hij een getuigschrift gekregen voor de kerk van Utrecht en die van Gouda, en om nog
meer geldelijke steun te verwerven, wist hij er ook nog een van Polyander607 los te krijgen.
Maar toen hij in het nauw zat doordat hij van vervalsing verdacht werd, bekende hij, dat hij
het origineel verloren had, en het uit zijn hoofd nagemaakt had. Omdat het waarschijnlijk is,
dat hij het bij verschillende kerken had gebruikt, heeft men gemeend, dat een pond Vlaams
genoeg voor hem was.
De kerkmeesters van de Nicolaikerk hebben aan de kerkenraad voorgelegd, wat er te doen
stond in de kwestie van de glazenmaker [Jan de Bruyn], die voor het zingen van de psalmen
en het voorlezen van de bijbelteksten, Dirk [de Rijke] assisteerde.608 De kerkenraad oordeelde,
dat, als hij a. bekwaam was en aangesteld zou worden bij de school, b. zich goed en christelijk
zou gedragen, en c. ook geaccepteerd zou zijn door kerkmeesters en parochianen, dat hij dan
vóór anderen de voorkeur moest krijgen. Als hij voor de volgende bijeenkomst zijn proeve
van bekwaamheid zou geven, hoefde hij niet voor de kerkenraad te verschijnen.

602

Broer van Wilhelmus, zie Bijlage 1. Volgens Boon 1963, p. 67-69, overleed hij in 1637.
Zie over hen Bijlage 1.
604
Pollmann 2000, p. 185, noot 121.
605
Joncher Dirck Ruysch, soon van joncker Pieter Ruysch, won. in de Vroujuttensteech, tr. Cunera van
Griethuysen, j.d., won. tot Gorchum, DTB 94/189, 5 nov. 1626.
606
Festus Hommius, zie Bijlage 1.
607
Johannes Polyander a Kerkhoven (1568-1646), in 1591 Waals predikant te Dordrecht en in 1611 hoogleraar
te Leiden naast Episcopius, NNBW 9, 815-816.
608
Dirck Lambertsz de Rijck; de glazenmaker was Johan de Bruyn, zie Observationes fol. 54v.
603
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p. 259 (Eccl. fol. 6r)
Er werd geklaagd, dat de schaamteloosheid tijdens avonddiensten gewoon begon te worden,
en men was van mening, dat er passende maatregelen van de magistraat of de schout gevraagd
moesten worden.
Ontwerpen voor een nieuwe schoolorde zijn (door mij?) voorgelegd, om van hand tot hand
aan de broeders te worden doorgegeven, en door hen beoordeeld te worden
Er diende gesproken te worden over een verzoening van NN van Mansvelt en NN Burghorst,
omdat beiden zich niet aan het burgerfatsoen hadden gehouden. M. had B. een verrader
genoemd, terwijl B., die toch een lidmaat van de kerk was, de zaak aan de magistraat had
overgedragen, voordat hij het aan de kerkenraad had gemeld.609
[za 11-11-1626]
De kerkenraad is om 10 uur ’s morgens belegd. Er is gesproken over de ontmoeting met
prins Frederik Hendrik. Ikzelf keurde het helemaal af, en anderen vonden dat er eerst met de
magistraat overleg gepleegd moest worden. Met meerderheid van stemmen is aangenomen,
dat
Suavius en Teckman van de predikanten en [Arnoud van Buchell] van de ouderlingen,
namens de kerkenraad van Utrecht naar de prins zouden gaan, om hem geluk te wensen, en
hem onze gemeente aan te bevelen. Maar omdat hij te laat was moesten we een tijdje
wachten. Eindelijk, na 12 uur was hij teruggekomen. We zijn bij hem toegelaten en hebben
gedaan wat ons opgedragen was, waarbij Suavius het woord deed. De prins antwoordde
welwillend, dat hij zoveel mogelijk gehoor zou geven aan de wensen van de goede burgers,
Maar niettemin hoopte hij, dat de twisten binnen de kerk bijgelegd konden worden.
Hij informeerde
p. 260 (Eccl. fol. 6v)
naar het aantal orthodoxen, en of er ook anderen naar de kerk kwamen (doelend op de
remonstranten), en toen hij ten antwoord kreeg dat velen in datzelfde jaar tot de kerk waren
teruggekeerd, voegde hij eraan toe dat ze [de predikanten] er, zowel door hun moraal als door
middel van welwillende geloofsleer, alles aan moesten doen om de dwalenden tot zich te
trekken.’610
[zo 12-11-1626]
Huwelijksaankondiging van Evert Andriesz van Voorst, jonggezel van Utrecht, met
[Jannichgen Harmens].611
[do 16-11-1626]
De glazenmaker [Jan de Bruyn] in de Twijnstraat, assistent van meester Dirk de Rijke,
voorlezer en schoolmeester van de Nicolaikerk, had ons verzocht hem te mogen opvolgen, als
hij zou overlijden. We hebben hem uitstel gegeven, om een proeve van zijn bekwaamheid in
het lezen en schrijven te vertonen.
Het voorlezen van het concept van de schoolorde is uitgesteld.
Er is voorgesteld om ernaar te streven, de ontheiliging van de zondag tegen te gaan.

609
Christelijk leven betekende ‘de wereld verzaken’… ‘Zelfs de normen van de burgerlijke wet en het dagelijks
fatsoen (zijn) niet meer strikt genoeg,’ zie Van Deursen 1974, p. 193. Een lidmaat van de kerk hoorde niet naar
de rechter te lopen, zeker niet bij onderlinge geschillen, ibid., p. 201.
610
Vgl. Pollmann 2000, p. 181, noot 92.
611
Evert Andriessen, j.g. van Utrecht, won. aen de Wittervrouwenbrugh, tr. Jannichen Harmens, j.d. van Utrecht,
won. in de Botterstraet, DTB 94/191, 19 nov. 1626.
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Een predikant van Gorinchem had geschreven dat de huwelijksaankondiging van zekere
personen aldaar tweemaal waren gegaan, en dat hij wel wist dat er geen verhindering zou
komen, zodat ze hier wel konden trouwen. Wij vonden het evenwel niet geraden, buiten de
regels om
p. 261 (Eccl. fol. 7r)
te gaan, omdat er nog verhinderingen konden voorkomen tijdens de laatste aankondiging.
[ma 6-11-1626]
Huwelijksaankondiging van:
- Abraham Jansz van der Sluis met Cornelia Andriesdr. van Voorst.612
[zo 12-11-1626]
- Peter Varlet van Keulen met Mechteld Jans van Bree, op het Nicolaaskerkhof.613
[zo 19-11-1626]
- Hendrik van Nellesteyn, kanunnik, met Maria van Veen, jongedochter van Leerdam.614
- Abraham Tentenier, jongman van Keulen, met Antonia van Tegnagel, jongedochter van
Tiel.615
- [Reinier Jansz van Santen] met [Lysbeth Jans van Wely], weduwe van Henricus
Caesarius.616
[do 23-11-1626]
Omdat de boekhouder van de diaconie verslag zou uitbrengen van inkomsten en uitgaven, is
er in de kerkenraad niets besproken.
[zo 26-11-1626]
Huwelijksankondiging van:
- mr. Zeger Versteeg, jonggezel, wonende bij Mariaplaats, met Anna Uytenbogaert, weduwe
van Cornelis van der Hagen, bij de Viestraat.617
- Hendrik Florisz van Snelrewaard, jonggezel, met Maria Jansdr. van Broekhuizen,
jongedochter in de Nieuwstraat.618
- Gerrit van der Mijlen, jonggezel van Hardinxveld, met Agnietje van Winssen, weduwe van
Dominicus van Elburg.619
[do 30-11-1626]
Vergadering gehouden, en de kosters van de Nicolaikerk, de Geertekerk en de Buurkerk
vermaand, om een goed register bij te houden van de gedoopte kinderen. We hebben hun voor
612
Abraham Janssen van der Sluys, j.g. van Utrecht, won. op de Steenwech, tr. Cornelia Andries van Voorst, j.d.
van Utrecht, won. in de Preeckerstraet, DTB 94/189, 12 nov. 1626.
613
Peter Varlett, j.g. van Ceulen, won. tot Amsterdam, tr. Mechteltgen Jans van Bree, j.d. van Utrecht, won. op
Nicolaikerkhof, DTB 94/190, 21 nov. 1626; zie ook Cor Snabel en Elizabeth. A. Johnson, ‘The family of Caspar
Varlet and Judith Tentenier’ (internet).
614
Henrick van Nellensteyn, j.g. van Utrecht, won. bij de Reguliersbrugge, tr. Mayken van Veen, j.d. van
Leerdam, won. aldaer, DTB 94/192, 28 nov. 1626.
615
Abraham Tentenier, j.g. van Ceulen, won. in de Groenesteech, tr. Antonia Teynnagell, j.d. van Tiell, won. in
de Corte Nieuwestraet, DTB 94/192, 28 nov. 1626.
616
Reinier Janssen van Santen, j.g. van Utrecht, won. aen de Smeestraet, tr. Lysbeth Jans van Weeli, wed. van
Henricus Caesarius, won. aen de Neu, DTB 94/192, 26 nov. 1626.
617
Mr. Seger ter Steege, j.g. van Wtrecht, won. op St. Marijenplaets, tr. Anna Wtenbogaert, wed. van Cornelis
van der Hagen, won. aen de Vibrugge, DTB 94/193, 3 dec. 1626. Zeger ter Stege was ook brouwer, zie Damsté
1966, p. 109-110.
618
Henrick Janssoon van Snellerweert, j.g. van Wtrecht, won. aen de Vollerbrug, tr. Maria Jans van
Broeckhuysen, j.d. van Wtrecht, won. in de Nieustraet, DTB 94/194, 3 dec. 1626.
619
Gerrit van der Mijle, j.g., van Hardingsvelt, won. op de Nieuwegracht bij de Schalckwijcksche brugge, tr.
Agnietgen van Winsen, wed. van Dominicus van der Elburch, won. op de Marijenplaets, DTB 94/193, 5 dec.
1626.
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dat doel nieuwe boeken gegeven, die zij donderdags moeten laten inzien in de
consistoriekamer.
De glazenmaker Jan de Bruyn, heeft een proeve gegeven
p. 262 (Eccl. fol. 7v)
van zijn schrijven en voorlezen, en heeft ons redelijk tevreden gesteld. Zodoende hebben wij
hem verklaard, dat de kerkenraad niet tegen zou zijn, mits hij voortaan zijn leven trachtte te
verbeteren, en zich goed gedroeg. En als hij verder oefende op de catechismus, om die weer
aan de kinderen te kunnen overbrengen.
De schoolorde zou nog door de broederen nagezien worden.
Op het plakkaat inzake het onderhouden van de zondag zijn verschillende adviezen gegeven
om daarbij te voegen. Mijn mening was, dat men maar aan de overheid hoefde te verzoeken
om het plakkaat na te leven, wat op veel punten te laks geschiedde, want elke vernieuwing of
bijvoeging zou zinloos zijn. Er is evenwel besloten, de regeling van Leiden af te wachten. 620
Het voorstel om lombarden toe te laten tot het avondmaal, is uitgesteld.
Van de toevoeging om geld te verzamelen ten behoeve van de predikanten, die uit de
Overpalts verdreven zijn.
Verzoek aan de aannemelingen, dat ze zich moeten melden bij de broederen van het kwartier
waar zij wonen, om contact met hen op te nemen.
[vr 8-12-1626]
Met Teckman heb ik het huisbezoek gedaan voor het
p. 263 (Eccl. fol. 8r)
kerstfeest. We merkten, dat de hoge heren nauwelijks iets voor de kerk voelen, mensen als
[Jacob] van Asch van Wijk, de Domdeken [Jan van Reede], Johan Strick en Hamel,621 die
toch hun maatschappelijke positie met steun van de kerk hebben verkregen. Jazelfs, en dat
merk ik dagelijks om me heen, dat de meeste van deze rijke en machtige mannen de deemoed
van Christus verachten. Ze leven zonder zich over het leven na de dood te bekommeren, alsof
ze zijn vrijgesteld van de risico’s van de menselijke kwetsbaarheid.’622
[wo 13-12-1626]
Met Busschof heb ik het jaarlijkse huisbezoek gedaan, en bij de vrouwen hebben we meer
meer neiging tot vroomheid gevonden, vooral bij Batenburg en [Margareta Maria,] vrouwe
van Brederode.
[vr 15-12-1626]
Het gewetensonderzoek is gedaan, meer uit gewoonte dan uit vroomheid, heel de kerkelijke
discipline brokkelt langzamerhand af.623 Er was ook een groot deel van de diakenen afwezig
en een deel van de ouderlingen.
[do 14-12-1626]
De geloofsbelijdenis is, terwijl ik er als getuige bij was, gedaan door drie mannen of jongeren,
en acht of negen meisjes, voor een groot deel zwak in geloofskennis, en slecht onderwezen.
En het lijkt wel alsof het ‘not done’ is, om in het openbaar of althans in aanwezigheid van een
predikant en een ouderling, het geloof te belijden. Ook in dit opzicht begint de discipline te
wankelen. Sommigen waren sterk van mening, dat de deelname aan het avondmaal vrij moest
zijn, zonder voorafgaand onderzoek.
620

Pollmann 2000, p. 179, noot 80.
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Burgemeester [Jan Florisz] van Nijpoort had gezegd, dat huisbezoeken voor het avondmaal
‘rooms’ en onnozel waren, en dat het genoeg was, als iedere avondmaalsganger zijn naam
noemde.624 Op deze manier pratend, bracht hij naar voren, dat zijn dochters maar thuis in de
religie onderwezen moesten worden.
p. 264 (Eccl. fol. 8v)
[zo 17-12-1626]
In de Geertekerk zijn na de middag getrouwd Jacob Snoek en Maria van Helsdingen,625 uit de
arminiaanse sekte, remonstranten, die een afscheiding veroorzaakt hebben van het
gereformeerde geloof. Ze houden, tegen de verordeningen in, openlijk en zonder enige angst,
hun bijeenkomsten, terwijl de meeste van de bestuurders van onze stad een oogje dichtdoen,
zodat ook dit bijdraagt aan de verwarring in onze provincie.626 Alsof het bondgenootschap
van de pausen en de familie van Oostenrijk niet machtig genoeg is als vijand, om ons
uiteindelijk, als we zo innerlijk verdeeld zijn, te vernietigen.
Voor deze week getrouwd, op de manier die in de ware kerk gebruikelijk is:
[Franciscus] Busschof en Wijntje Piboos van Abbema, wonende in de Loeff Berchmakerstraat
in Utrecht.627
[di 19-12-1626]
Absolon Jansz, de ziekentrooster, klaagde over de dochters van …, die ondanks dat hij het
verboden had en duidelijk gemaakt had, dat hij niet wilde, zijn zoon toch probeerden te
verleiden. Hij vond dat hij nog te jong was, en dat hij zich aan zijn werk zou wijden. Maar ze
hadden hem toch meegelokt en naar Vianen getrokken, tegen de wil van zijn vader, en zonder
dat die ervan wist. Of men daar niets tegen zou kunnen doen, door een verbod of dergelijke
middelen. Waarop ik hem zei, dat zulke gerechtelijke maatregelen moeilijk te nemen waren,
en dat ik het daar niet erg genoeg voor vond. Het zou daarom verstandiger zijn, omdat ze
lidmaten van de
p. 265 (Eccl. fol. 9r)
kerk waren, hen nog eens door de predikant en de ouderling van het kwartier duidelijk te laten
maken dat hij ertegen was. Ze moesten hen verzoeken of ze alsnog wilden ophouden, zich met
zijn zoon te onderhouden, of over halen met hen te praten, om de genoemde redenen. Hijzelf
moest ondertussen zijn zoon met gematigdheid bestraffen, en van deze vrijage afhouden,
omdat hij meer gehoorzaamheid aan zijn vader behoorde te bewijzen.
[do 21-12-1626]
[Thomas], een soldaat in het buurtje Rozendaal,628 die zijn voorgenomen huwelijk met
[Barbara], een zeker vrouwspersoon aldaar,629 had laten aantekenen, verzocht die
afkondigingen op te laten houden, omdat zij hem afwees, en niet in huis wilde toelaten. Ook
haar verwanten zelf verklaarden, dat hij geen vrede of rust met haar zou hebben. We hebben
hem als antwoord gegeven, dat hij van tevoren had moeten overleggen, en dat het niet zomaar
ongedaan gedaan gemaakt kon worden. Maar we zouden de vrouw ontbieden om de
omstandigheden te vernemen.
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Vgl. Pollmann 2000, p. 178.
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Er werd ook verteld over een man, die getrouwd was met een vrouw, die zich voor ongehuwd
uit had gegeven.630 Maar nu gebleken was, dat zij een andere man had, en dat zij wegens
diefstal in handen van justitie was geweest, wilde hij van haar scheiden. Omdat de informatie
hierover
p. 266 (Eccl. fol. 9v)
bij de magistraat lag, moest hij daarnaar verwezen worden.
Het concept van de magistraat van Leiden, onlangs gepubliceerd, inzake het vieren van de
zondag, werd getoond. De bespreking ervan werd uitgesteld tot na Kerstmis.631
De meningen waren verdeeld over het aannemen van een stadstrompetter, die goede
getuigenissen had van zijn leven. Er werden bezwaren gemaakt, omdat hij soms gevraagd
werd bij bruiloften en diners, waar lichtzinnig gedanst werd. Als zijn verklaring werd
meegedeeld, dat hij met tegenzin in bij zulke lichtzinnigheid was, maar soms niet kon
wegblijven. Daarom werd goed gevonden, dat men hem zou toelaten, als hij beloofde die
gelegenheden zoveel mogelijk te vermijden.
Er werd ook verteld over een zekere dame, die wel aan het avondmaal wilde deelnemen, maar
dat ze soms naar diners of bruiloften ging, waar ze, hoewel tegen haar zin, zich niet aan het
dansen kon onttrekken. Hier viel geen besluit over.
Er kwamen nog veel klachten over [Margareta Maria], weduwe van
p. 267 (Eccl. fol. 10r)
Brederode, dat zij tegen haar belofte in, de compagnie van Franse lichtzinnige dansen zou
hebben toegelaten, of haar huis daartoe had opengesteld. Ze heeft ook enige woorden laten
vallen tot verachting van de kerk. Daarom hebben de gewone huisbezoekers opdracht
gekregen, haar daarover aan te spreken, te bestraffen, en aan de kerkenraad verslag uit te
brengen.
Er werd gesproken over de bakker in de Wildeman, die tot voor kort lidmaat was geweest,
maar nu afvallig was, zoals een aantal anderen. De vraag was, hoe we daarmee zouden
omgaan, en ook met diegenen die om bepaalde redenen van het avondmaal afgehouden
waren, geen berouw toonden, en zelfs geheel afwezig waren. Er is geen besluit over gevallen,
maar uitgesteld, omdat het een zaak van gewicht was.
Er zal geïnformeerd worden naar Jan Jansz van der Sluis, die met zijn vrouw te Amersfoort
gewoond had. Wassenburg, predikant aldaar, had een mondelinge attestatie over hen
afgegeven. De vraag was, of men ze kon toelaten. Omdat Dunganus meende, dat zij wegens
bankroet vertrokken waren, zou men nader onderzoek doen.632
p. 268 (Eccl. fol. 10v)
[vr 22-12-1626]
Ik ben met Busschof omtrent de middag naar de weduwe van Brederode, en we zijn
binnengelaten, terwijl alleen haar gezelschapsdame, joffrouw NN, aanwezig was. Wij hebben
haar voorgehouden, dat de kerkenraad geruchten vernomen had die tot schandaal voor de
gemeente kon leiden, namelijk dat zij in haar huis lichtzinnige dans zou hebben toegestaan, en
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Vgl. fol. 20r en 28r.
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en daaraan meegedaan had. De kerkenraad had ons opdracht gegeven, naar de toedracht te
informeren, en voorts aan te zeggen, met welke droefheid wij hiervan gehoord hadden.
Hierop antwoordde zij, dat het waar was dat de hertog van Bouillon(?) incognito daar rond 9
uur ’s avonds met vier man was gekomen, en ze had hem niet kunnen weigeren. Maar er was
niemand bij geweest, behalve haar schoonmoeder, en ze had het ook maar kort van te voren
geweten, en ze had er ook niemand bijgeroepen of uitgenodigd. En verder had ze er zelf
weinig plezier in, en bij zulke gelegenheden kon ze nauwelijks wegblijven. Haar huis was
geen klooster, en er werden wel grotere en ergere zonden bedreven, enz.
Zij veranderde dikwijls van kleur, en haar gezelschapsdame633 stond achter haar te grienen,
hopelijk uit berouw over waar ze zich schuldig aan gemaakt had, want er werd gemeend, dat
zij de oorzaak was, en dat zij hare genade tot veel
p. 269 (Eccl. fol. 11r)
lichtzinnigheid aangezet had. Wij hebben ’s avonds in de kerkenraad verslag uitgebracht,
maar we hebben wel begrepen dat er meer aanstoot gegeven was dan er genomen werd.
Daarom zouden we haar trachten af te houden van haar lichtzinnigheid, en dat we het
gebeurde voor deze keer door de vingers zouden zien.
We hebben de verontschuldiging van J.P. vernomen, en zijn verzoek om toegelaten te worden
tot het avondmaal, maar we hebben nog geen besluit genomen en het uitgesteld tot de
volgende vergadering. Na hetgeen Dunganus vertelde over wat hij vernomen had, is Jan Jansz
van der Sluis toegelaten.
[ma 25-12-1626]
Op kerstdag is het avondmaal gevierd in de Geertekerk, waar Breyerus en Teckman,
predikanten, Cornelis Dirksz van Almeloveen en ik, als ouderlingen, bedienden. Er waren
zo’n vijfhonderd deelnemers, ongeveer evenveel mannen als vrouwen.
[do 28-12-1626]
Voor ons gekomen is een zekere Thomas, Engelsman, soldaat, die zijn voorgenomen huwelijk
had laten optekenen met een weduwe Barbara in Rozendaal,634 met wie hij van te voren al
seksuele omgang had gehad. Maar nu had hij onenigheid met haar gekregen, en wilde hij de
huwelijksafkondiging laten ophouden. Hij zei dat zij een slechte vrouw was, dat hij met haar
niet zou kunnen samenleven. Dat was ook wat de naaste omgeving ervan vond. Hij had haar
op een schandelijke manier geslagen, en zij had gedreigd dat ze hem met rattenkruit zou
vergiftigen. We probeerden hen te kalmeren en alsnog tot het huwelijk
p. 270 (Eccl. fol. 11v)
over te halen.
Vooral zij kon er niet toe besluiten, maar wilde liever van hem af zijn. Wij zeiden, dat het niet
in de macht van de kerkenraad lag, en dat ze het aan de magistraat moesten vragen. Ze zouden
er nog een week over nadenken.
Er is een meningsverschil voorgevallen over het aannemen van nieuwe lidmaten zonder de
ouderlingen erbij, maar de voorgaande resolutie is zo verstaan, dat men stapsgewijze zou
handelen. Eerst proberen om op de gewone manier het examineren of het onderzoek van het
geloof te doen in de consistoriekamer. Degenen die er na vermaning niet toe zouden kunnen
besluiten, zou men bij de predikant thuis in aanwezigheid van twee ouderlingen proberen te
doorzoeken. En als die daar niet mee konden instemmen, zou men eerst die personen in de
kerkenraad melden, en daarna met kennis van de raad kunnen aannemen.
633
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Wsch. Susanne van der Mark, vgl. fol. 77v.
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We hebben besloten, de Nederlandse confessie of belijdenis aan de catechumenen aan te
bevelen. Het is dezelfde confessie, die in het verleden aan de koning van Spanje is
voorgelegd, en waarop de reformatie in deze landen is gebaseerd.
Er werd geklaagd over de pietluttige uitreiking van de kaarsen, en dat die zo laat aangestoken
en zo haastig uitgedaan werden. Daar zou men met de schout Lobi over spreken.
Men zou ook de onderschout verzoeken, om op de lastposten
p. 271 (Eccl. fol. 12r)
toezicht te willen houden, zodat zowel de predikant als toehoorders ’s avonds niet gehinderd
werden.
[zo 31-12-1626]
De huwelijksafkondiging is geschied van mr. Jacob van Sas, raadsheer in het Hof van Utrecht,
weduwnaar van Catharina van Hilten, met Maria Sogarts, jongedochter van Middelburg,
wonende in Den Haag.635
[do 4-1-1627]
Vergadering van de kerkenraad, waarin gesproken is over de ruzie tussen Cornelis Pietersz
van Swanenburg en Busschof. Vier man van de raad zijn hiervoor aangewezen, en de zaak is
tenslotte bijgelegd, met inbegrip van de zonen.
Cornelis Dirksz van Almeloveen drong erop aan, dat voortaan geen predikant tot de
preekstoel toegelaten zou worden, zonder medeweten van de kerkenraad. Daar verzetten alle
predikanten zich tegen, en zeiden dat dit tegen hun vrijheid zou zijn, en in geen enkele kerk
gebruikelijk. Verschillende van de ouderlingen waren het met hen eens. Maar Cornelis
Pietersz van Swanenburg en ik zeiden dat het redelijk was, als van die toelating certiores het
ouderlingschap facerent, omdat het bij hun ambt hoorde, onderzoek te doen naar leven en leer
van de predikanten, om ervoor te waken, dat buitenstaanders niet zomaar toegelaten werden.
Maar zoiets zou met inzicht en zonder bemoeizucht moeten geschieden.636
[Cornelis] van Wijkersloot vertelde ons, dat op de laatste dag van het oude jaar iemand uit
p. 272 (Eccl. fol. 12v)
Utrecht aan de boekhouder van de diakenen 500 gulden van de beste muntsoort gebracht had.
Hij onthulde geen naam, en vertelde er alleen bij, dat het een geschenk van een man en een
vrouw was, bestemd voor de armen.
Het testament van Hiëronymus del Ponte is geopend.637 Hij heeft de diaconie bij legaat
duizend gulden geschonken om voor de armen te gebruiken; en evenveel voor het Weeshuis,
zeshonderd voor de noodhulp, 400 st. voor het st. Antoniegasthuis buiten de Weert.
[do 11-1-1627]
Voorgelezen is de missive der Staten, die een algemene biddag aangewezen hebben om God
te bidden, ons te willen bewaren voor de macht en de aanvallen van onze vijanden, enz.
Verder is er weinig behandeld, behalve enige misstappen van lidmaten, en de vraag of enige
afvalligen geëxcommuniceerd dienden te worden.
Item de ontheiliging van de zondag.
[do 18-1-1627]
635

Mr. Jacob Sass, raet ordinariss in den Hove provinciael van Utrecht, wedr. van joffr. Cathrijna van Hilten,
won. aen de Gaerbrugge, tr. joffr. Maria Sogaerts, j.d. van Middelburch, won. in ’s-Gravenhaghe, DTB 94/199,
… 1626.
636
Pollmann 2000, p. 185, noot 113.
637
Jeronimus Delpont, begr., nal. mundige erfgenamen, DTB 121/350, 22 nov. 1626.

327

Uit het verslag van Breyerus, aan wie eerder opgedragen was, om naar een bepaald feit te
informeren, bleek dat NN, beschuldigd van de beweerde misdaad, volgens
getuigenverklaringen van aanwezigen, toch ook op verzachtende omstandigheden lijkt te
kunnen wijzen. Hij zou niet uit zichzelf tot die schaamteloosheid gekomen zijn, zoals met
nadruk verzekerd werd door anderen en ook door zijn moeder, die erbij was. Het stond vast,
dat hij door vrouwen niet alleen schaamteloos bij de haard gezet was,
p. 273 (Eccl. fol. 13r)
maar ook onzedelijk uitgekleed was, en dat ze hem uitdaagden om in het vuur te pissen, en dat
die Bacchanten hem tot liederlijk gedrag aanzetten.
Er werd gevraagd, of een vader voor de rechtbank in geweten de beloften die zijn zoon
gedaan had, ongedaan kon maken, wanneer hijzelf van niets wist en er ook tegen was. Het is
immers zondig, in een zaak van groot belang, zoals een huwelijk, de instemming van de
ouders te veronachtzamen. En de meesten waren van mening, dat dit vanuit de vaderlijke
macht geoorloofd was, en dat het goddelijke recht dat toestond.
[ma 29-1-1627]
Er is een extra vergadering van de kerkenraad gehouden, om te spreken over het concept van
de schoolorde.
[do 1-2-1627]
Er is niets bijzonders voorgevallen behalve dat er een brief zonder bijlage638 is overhandigd,
geschreven uit de naam van de kwartieren in de Nederpalts, namelijk van Kreuznach,
Bacharach en Simmern. Waarbij zij hun verbanning en droevige toestand te kennen geven, en
om steun vragen. We hebben gezegd, dat wij er nog naar zouden informeren, en er aandacht
aan besteden. De kwitantie van het geld dat door de classes van het Sticht is gecollecteerd,
bedraagt ongeveer 1300 gulden. Dit geld zal verdeeld worden over de verdreven broeders,
zowel van de Neder- als de Overpalts, of daarvan geen zullen komen ten voordele van deze.639
Er kwam een student, afkomstig uit Herborn in Nassau, waar graaf Jan,640 afwijkende van het
goede pad van zijn voorvaderen, weer een afgodsbeeld voor Baäl probeert op te richten. De
student klaagde,
p. 274 (Eccl. fol. 13v)
dat hij zich op ons land had moeten richten, in de hoop hier gelegenheid te vinden om zijn
studie voort te zetten. Hij verzocht daarom wat reisgeld, maar omdat hij geen attestatie of
bewijs van wat hij vertelde kon tonen, en alleen Latijn sprak, hebben we de diakenen
gevraagd, hem een daalder te geven.
Huwelijksaantekening de vorige week van 22 paren, waaronder:
- Dirk Bosch, procureur voor het gerecht van de stad, met Catharina Lobbrecht, jongedochter
in de Schoutenstraat.641
- Hendrik Gerbrandsz, weduwnaar van Annichgen [Egberts] van Enschede, met Adriaantje
Dirks, weduwe van Jan Lenartsz in de Massegast.642
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- Tielman van Beringen, jonggezel van Deventer, met Christina Lieftinck, jongedochter aan
de Gaardbrug.643
[zo 11-2-1627]
Dunganus zou in plaats van Busschof, die naar Dordecht gereisd was, in de Geertekerk
preken, maar hij heeft [Johannes Knijff], de zoon van Cornelis Knijff,644 een student nog,
aldaar op de preekstoel gevraagd. Dat had hij mij zaterdag bij het uitgaan te kennen gegeven.
Ik gaf hem als antwoord, wel gehoord te hebben, dat hij wat lichtzinnig was, en weinig
vooruitgang liet zien. Maar hij excuseerde zich, en zei dat hij zich nu serieus gedroeg en zijn
leven gebeterd had, en ook dat hij goed preekte. Zijn ouders, die hem op hun kosten
onderhielden, hadden het hem gevraagd.
[do 22-2-1627]
De boekhouder, Aert Foeyt,645 heeft zijn verslag gedaan, en daarom is de kerkenraad
p. 275 (Eccl. fol. 14r)
uitgesteld.
Samen met Jan van Rijneveld, de preses en de scriba was ik, namens de kerkenraad, aanwezig
bij het verslag. De inkomsten over de drie maanden augustus, september, oktober 1626
beliepen
6466 gld.
2 penn.
De uitgaven
7097 gld.
5 st. 14 penn.
Rest tekort
631 gld.
5 st. 12 penn.
-De gewone uitdeling bedraagt
5716 – 2 st.
De onvoorziene
186 – 2 st.
Aan de Ambachtskamer
1200 – 1 st. 14
Tezamen als boven.
[za 24-2-1627]
Om vier uur is de kerkenraad bijeengeroepen, en heeft preses Teckman verteld, dat hij met
Pierre Agache,646 predikant van de Waalse kerk, had gesproken over Abraham Pierart, (die in
de Springweg woont bij het st. Jacobsgasthuis). Die had zich bij de laatste viering van het
avondmaal bij de Waalse kerk gevoegd, buiten de orde om, zonder attestatie van onze kerk,
waar hij bij hoorde. Hij had daar wel aan het avondmaal deelgenomen, maar was niet als
lidmaat aangenomen. Hij zou ook niemand aannemen zonder de gewone procedure te volgen.
Er werd ook bevestigd, dat Pierart zich aan bijgelovigheden schuldig had gemaakt voor zijn
zieke kind, waar hij een waarzegger voor had geraadpleegd, en begijnen voor had laten
bidden, enz. Er werd dus besloten, dat hij door de predikant van dat kwartier zou worden
aangesproken.
p. 276 (Eccl. fol. 14v)
Voor het bijwonen van de classis, die op 27 februari zal worden gehouden, is aangewezen uit
ons geleding Cornelis Quint senior.
Er is besloten, geen lidmaten te laten vertrekken, en niemand die van een andere kerk komt,
aan te nemen, zonder attestatie.
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Er is geopperd, dat het goed zou zijn, aan de predikanten van de classis op het platte land
wonen, te vragen, of zij zich wat stichtelijker wilden gedragen. Ze horen hun gemeenteleden
zowel met het goede voorbeeld als met de leer voor te gaan, omdat er klachten zijn
gehoord.647 Toen ik erop wees dat dit overal zou moeten gebeuren, kreeg ik iedereen over me
heen, en de meeste predikanten riepen, dat ik dan maar namen moest noemen.
Bij de classicale maaltijd werden schuine moppen verteld, en ik zei hardop dat zoiets niet
paste. De broeders namen de zaak niet ernstig genoeg om er een tuchtzaak van te maken,
terwijl ik dergelijke grappen niet aan mijn eigen tafel zou kunnen vertellen zonder ergernis te
wekken.648
Er is besloten, dat de namen van degenen die een attestatie van de kerk verzoeken, op de
gewone vergaderingen aan de orde zullen worden gesteld, maar ze wilden er nauwelijks mee
instemmen.
p. 277 (Eccl. fol. 15r)
Er werd een brief voorgelezen die door de kerkenraad van Amsterdam verzonden was, waarin
de klachten en smeekbeden van de predikanten uit de Nederpalts, verdreven door de roomsen,
bevestigd werden. Er waren aanbevelingen aan toegevoegd van de predikanten van Gulik om
hen te helpen. Hierover zal gesproken worden in de classes, die al 1300 gulden ingezameld
hebben voor de predikanten uit de Palts.649
[di 27-2-1627]
Onze classis is begonnen.
[do 1-3-1627]
[Daniël] Hauwaert had namens een zekere Philip Loutre, die om enige geschillen uit de
Waalse kerk was gestapt, een jaar of twee bemiddeld, maar kon niet komen tot aanneming in
onze kerk, noch tot verzoening met de zijne. Daarom verzocht hij ons, zijn zaak te behartigen,
zodat hij weer aan het avondmaal kon deelnemen. Daartoe is scriba Teckman met twee
ouderlingen, Arnoud van Buchell en Cornelis Dirksz van Almeloveen aangewezen, om naar
de Waalse kerkenraad te gaan, en te vernemen wat de oorzaken zijn van de uitsluiting, en of
er een manier was om weer aangenomen te worden, en zijn gemoedsrust te herstellen.
De zaak van Abraham Pierart werd toegelicht door Suavius. Die vertelde dat zijn kind ziek en
gebrekkig was, en dat hij omgepraat was door een vrouw, die een kind had met dezelfde
kwalen, zo te zien. Hij had het toen naar het begijnhof laten brengen door een klopje, die daar
volgens haar, raad op wist. Hij had nadrukkelijk voorbehoud gemaakt, dat hij niet wilde dat er
bijgelovige middelen voor gebruikt werden,
p. 278 (Eccl. fol. 15v)
omdat hij daar toch niet in geloofde, en er een afschuw van had. Hij heeft toen zelf enige
drankjes op recept van datzelfde klopje in de apotheek gehaald. Het kind is genezen, en hij
meende niets misdaan te hebben. Ook toen er beweerd werd, dat het een Machutuskind650
was, had hij absoluut niet in bijgelovige medicamenten of in de hulp van dode heiligen willen
geloven. Wel had hij enige aalmoezen gegeven op zekere tijden en aan zekere personen.
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We besloten, hem vriendelijk te vermanen, dat alle bijgelovige middelen buiten God om
zonden waren, en dat hij die moest vermijden. Of hij een waarzegster geraadpleegd had,
daarvan werd gezegd, dat hij zoiets niet gedaan had. Maar door een ander werd verteld, dat ze
er een meegebracht die vermaard was in zulke dingen, en die had gezegd, dat hij een gelukkig
huwelijk zou doen.
Er werd gezegd, dat er in de classis niet speciaal was gesproken over hetgeen onze kerk of
wat de kerk als geheel aanging, maar vooral over particuliere zaken. En er was verzocht, of de
broeders zich in hun parochies zodanig wilden gedragen, dat noch hun kerkgenoten, noch
andere daarbuiten, zich zouden ergeren. Wat door sommigen over bepaalde personen gezegd
werd, zou voortaan achterwege moeten blijven, enz.
[zo 4-3-1627]
Met ds. Teckman en Cornelis Dirksz van Almeloveen ben ik geweest bij de
p. 279 (Eccl. fol. 16r)
Franse predikant en een paar leden van de kerkenraad van de Waalse gemeente. We hebben
hen gevraagd, of zij redenen hadden om Philip Loutre te weren van het avondmaal, en of zij
het goed vonden, dat hij in onze kerk naar het avondmaal ging. Pierre Agache antwoordde,
niets tegen hem te hebben, en het goed te vinden dat hij in de Nederlandse kerk aan het
avondmaal deelnam. De reden dat de attestatie die aan hem gegeven was, niet in een geldige
vorm geweest was, was dat hij, Philip, in de stad zou blijven. Daar kwam bij dat zijn vrouw
tegen sommige personen had verklaard, dat ze bevreesd was, dat haar man bij haar vandaan
zou gaan, en daarom had gevraagd had, om hem geen geldige attestatie te geven. Maar wat er
rondverteld werd, kon hij niet bevestigen.
[ma 5-3-1627]
Samen met Busschof ben ik begonnen ons huisbezoek, te beginnen bij de noordzijde van de
Hamburgerstraat, vanaf de Paulusbrug of de Nieuwegracht, langs de noordzijde van de
Herenstraat, door de Jeruzalemsteeg, de zuidzijde op naar de Hiëronymusschool, en weer de
Nieuwegracht op, naar het westen tot de Herenstraat, en daarna over de Runnebaan.651 We
werden in een doodlopende steegje door een wever en zijn vrouw aangesproken, over de zaak
van Abraham [Halink],652 wegens zijn opvattingen, waar de predikanten bezwaar tegen
gemaakt hadden. We zeiden daar niets van te weten, en dat hij om politieke zaken
p. 280 (Eccl. fol. 16v)
gevangen gezet was, en om zijn halsstarrigheid en ongehoorzaamheid. Zoiets ging de kerk
niet aan. Niettemin waren zulke mensen een plaag in de stad, en venijn onder de gemeente,
zeiden we, wat voor schijn van vroomheid ze ook veinsden.
Het was de wever, die in de dorpsschool in Lopik de leiding had gehad. Hij zei dat er een half
jaar een zekere predikant bij hem gewoond had, die durfde te zeggen, dat geen enkele
christelijke sekte de ware of volmaakte was. Maar als er een was die dit het dichtst benaderde,
was dat die van het doopsgezinden. En toen hem was gevraagd waarom hij zich niet bij hen
aansloot, had hij gezegd, dat hij zich nog niet kon aanpassen aan de geloofsleer, omdat hij de
voorkeur gaf aan een gemakkelijker soort leven.653
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Het ging om Benjamin Wannemaker654 in Lopik, een van de afgezette remonstranten. Hij
beweerde ook, dat de mens tijdens zijn leven de volmaaktheid kon bereiken.655
In dat grote gedeelte van de stad wonen maar weinig aanhangers van de ware religie, en
nauwelijks meer dan 55 lidmaten van wie sommigen alleen uit gewoonte aan het avondmaal
deelnemen, of omdat ze, eenmaal bij de kerk ingeschreven, niet weg kunnen blijven zonder de
naam te krijgen wankelmoedig te zijn.656
In het huis van Coninck hebben wij gesproken met drie dames657 uit het land van Gulik. Ze
waren daar komen wonen, en waren lidmaat van onze kerk. Daar ontmoetten we met Anna
Maria van Schurman en hebben we met haar gesproken. Het is een meisje, nog jong [20 jaar],
maar grondig onderwezen in het Latijn. Ik heb onlangs twee van haar brieven
p. 281 (Eccl. fol. 17r)
gezien, geschreven in de meest zuivere en elegante stijl, de een aan [Daniël] Heinsius, de
ander aan [Jacob] Cats.
Magdalena [Jans van der Camme], de vrouw van [Cornelis] Cruyf, was ernstig ziek. Sinds
Kerstmis is ze deerniswekkend getroffen, zowel door een verlamming als door koorts.
De moeder van [mr. Adriaan] Ploos658 begon weer te herstellen van haar ziekte.
Jan van Eyckelsbeek, smid en diaken, is van een steen afgeholpen door een arts, en voelt zich
nu weer beter, vertelde hij.
[do 8-3-1627]
We hebben verslag uitgebracht van onze opdracht en van wat we hebben vernomen van Pierre
Agache, namelijk dat hij en de zijnen geen reden hebben om Philip Loutre van deelname aan
het avondmaal te weren. Niets weerhield hem dus, om ofwel in de Waalse of de Nederlandse
kerk, als hij dat liever wou, aan het avondmaal deel te nemen.
De predikanten Busschof, Teckman en Flaman waren afwezig.
[vr 16-3-1627]
We hebben over Philip Loutre overleg gepleegd, of hij bij de volgende vergadering aanwezig
zou zijn, en of er met hem hem gesproken zou worden over zijn toelating.
Jan Jansz Visser, schoolmeester, heeft het geld, dat hem door de diaconie verstrekt was, niet
goed beheerd. Toch is afgesproken, dat we hem zouden helpen met vier gulden, naast de vier
gulden die de diakenen hem hadden beloofd, zodat hij zijn spullen uit de lommerd terug kan
krijgen.
Er werd besproken, of jongeren die, zonder de toestemming van de ouders of daar zelfs
tegenin, elkaar zo lichtvaardig trouwbeloften geven, niet van het avondmaal behoorden
afgehouden te worden.
p. 282 (Eccl. fol. 17v)
Er is besloten, dit bij gelegenheid van de preekstoel te verkondigen. De catechisanten voor te
houden, en degenen die zich er nu aan schuldig maken, te vermanen dat zij niet deelnemen
aan het avondmaal.Ze moeten het eerst bijgelegd hebben en met hun ouders verzoend zijn, of
van de magistraat toestemming gekregen hebben om te trouwen, omdat het een zware zonde
van ongehoorzaamheid is, en in strijd is met het vijfde gebod, ‘Eer uw vader’ enz.
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Over de kleermaker in de Massegast en de schipper buiten de Catherijnepoort met hun
familie, die slecht bekend staan, is besloten, dat zij zich onthouden van het avondmaal.
Na de middag het huisbezoek voortgezet met Busschof. We ondervonden de halsstarrigheid
van [Jacob] van Asch van Wijk [en zijn vrouw], die degenen die hen uitnodigden voor het
avondmaal niet te woord wilden staan. Ik ben bang dat ze gerekend zullen worden onder de
genodigden, over wie in het evangelie …659
Ook Hendrik Jacobsz van Coetsvelt in het Landwijf, kon niet worden overgehaald om deel te
nemen aan het avondmaal. Hij beweerde, dat de predikant Gerardus Helmichius, zijn zwager,
hem ongelijk deed. Deze had hetgeen aan hem of zijn vrouw door haar zuster vermaakt was,
zelf gehouden, en zei, dat een deel ervan aan hem toekwam, van nature en van Godswege,
hoewel niet van rechtswege.
p. 283 (Eccl. fol. 18r)
Busschof vertelde tijdens ons huisbezoek met [Johan] Strick, over Johannes Baers
Adriaensz,660 uit Vreeswijk, die ‘verdwaald was’, en hoe hij geholpen kon worden.
[zo 18-3-1627]
Huwelijksafkondiging van jonker Frederik Ruys met Maria Andriesdr.van der Molen.661
[di 20-3-1627]
De visitatie met Teckman afgesloten. We hebben heimelijke klachten gehoord van de vrouw
van mr. Gemen, over de schoolmeesteres bij Willempje Everts, weduwe uit Nassau. En van
een vrouw in het steegje op de Vismarkt over haar man. Ook nog openlijk van Gerrit Jansz
van Kesteren,662 bakker aan de Visbrug, over zijn zoon met zijn onhandelbare vrouw.663 En
ook van de huisvrouw van een kaarsenmaker aldaar, die met een dochter in huis woonde, en
grote ruzie had gehad. Haar man had ook een mes getrokken tegen de zoon van Absolon
Jansz, die op gespannen voet stond met zijn vader.
[do 22-3-1627]
Enige Walen zijn geschorst van het avondmaal, omdat zij Pierre Agache, hun predikant, ten
onrechte beschuldigden, en tegen de kerk hadden samengespannen. De schorsing zou duren
totdat zij verklaarden, dat ze spijt hadden van hun opstandigheid, en vrijwillig aantoonden, dat
zij zich met hun leraar en hun kerk wilden verzoenen. Maar zij bleven hardnekkig, en
beschuldigden Agache er ook nog van, de kerkelijke orde verbroken en een onjuiste leer
gepreekt te hebben. Ze dreigden hun zaak voor de magistraat te willen brengen, klaagden over
hun grief bij de gecommitteerde van de synode, en vroegen onze kerkenraad daarover om
raad. Wij zeiden hun, bij monde van de
p. 284 (Eccl. fol. 18v)
preses, dat het voor de hand zou liggen, als zij zouden trachten, hun zaak voor te leggen aan
het concilie van de Waalse kerk, dat na Pasen te Delft zou worden gehouden. Ze konden het
beter niet aan de magistraat voorleggen, maar liever uit hun college enkele personen aan te
wijzen die daarover met Pierre Agache zouden spreken. Daartoe zijn aangewezen de preses en
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Arnoud van Buchell. Er is nog besloten aan het genoemde concilie een formele bemiddeling
[aan te bieden].
Er is gesproken over het wangedrag van de ijzerhandelaar op de hoek van de Potterstraat, die
teveel dronk, enz. en besloten, hem daarvoor te bestraffen en te vermanen.
Na de middag zijn vijf mannen en drie vrouwen aangenomen, waaronder een man van 80 jaar.
[vr 23-3-1627]
Wij hebben gesproken met Pierre Agache, en we bleven erbij, dat hij zich gematigd zou
opstellen tegenover de geschorsten, en dat hij erop aan zou dringen dat de synode niet te
streng tegen hen zou optreden. We hebben hem gewezen op het geschrift dat aan ons getoond
is namens hen, waarin ze hem beschuldigen van het verstoren van de orde en van het
aantasten van de leer, en hem dreigden, tenzij de synode over hem recht zou spreken.
Hij antwoordde, dat de punten van de aanklacht door de synode besproken waren, en dat hij
zijn standpunt aannemelijk had gemaakt.De synode had toen
p. 285 (Eccl. fol. 19r)
als oordeel uitgesproken, dat de geschorsten alleen zouden verklaren, dat ze bedroefd waren
over de afscheiding en de onenigheid die ontstaan was, en dat ze bereid waren, een
verzoening met de kerk en de broeders aan te gaan.
Evenwel, toen zij deze uitspraak verwierpen, omdat die tegen elke rechtsorde indruiste,
werden ze door vertegenwoordigers van de synode of door afzonderlijk predikanten
vermaand, om niet zo halsstarrig te blijven. Anders zou de synode gedwongen zijn, tot het
uiterste tegen hen te procederen.
Hij vertelde ook welke onbeduidende beweegredenen en beschuldigingen ze tegen hem
inbrachten. De ene keer was het dat hij de doopformule niet met de voorgeschreven woorden
gereciteerd had, maar die ingekort had, of misschien een andere psalm dan voorgeschreven
had laten zingen. De andere keer had hij een gebed een beetje ingekort omdat hij haast had.
Maar ze deden alsof hij een verschrikkelijke zonde begaan had tegen de allerheiligste religie.
Hij zei, dat hij zich in zijn hart met hen verzoend had, en niemand iets kwalijk nam, en tegen
niemand een aanklacht te willen indienen, wegens de ernstige belediging die ze hem
aangedaan hadden, Hij hoopte alleen maar dat ze de kerk niet langer wilden verstoren, of
zouden ophouden een scheuring te bevorderen, die haast uit het niets door hun toedoen
dagelijks groter werd.
Sommigen in de Waalse kerk in Utrecht zijn ontevreden over hun predikant, Pierre Agache,
en hebben tenslotte enige beschuldingen tegen hem ingebracht. Zij eisten dat hij schuld
bekende en de schade herstelde, en toen ze daarover niet met hem tot overeenstemming
konden komen, hebben ze hun bezwaren zowel in de synode, gehouden te Haarlem en Vlisp. 286 (Eccl. fol. 19v)
singen, als die in Gouda, ingebracht. Maar zij kregen geen gehoor, omdat Pierre Agache de
synode tevreden gesteld scheen te hebben. Tenslotte zijn ze als scheurmakers, die probeerden
de kerk in onenigheid te dompelen, en de de preken van Agache in een kwaad daglicht te
stellen, geschorst voor het avondmaal.
Onze bemiddeling, schriftelijk door onze kerk aan de synode voorgedragen, is niet
aangenomen of verkeerd geïnterpreteerd. Daardoor werden zij nog opstandiger, en hebben
gedreigd, de zaak voor de magistraat te brengen. De kerkenraad heeft hun dit afgeraden, toen
zij in de vergadering het woord mochten voeren en dit plan te kennen hebben gegeven. De
raad zei, dat verzoening niet moeilijk hoefde te zijn, mits zij wilden verklaren dat het hun
speet, dat deze geschillen waren voorgevallen. Maar zij wilden genoegdoening voor hun
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klachten, want zij meenden dat die met redenen omkleed waren, en interpreteerden de
verklaring, alsof men hun de schuld wilde geven, en Agache vrijspreken.
Ze waren daarmee nog niet tevreden, en wilden mij in vertrouwen hun papieren geven,
hoewel ik verklaarde, niets te kunnen doen, omdat ik geen rechter was, en dat het mij speet,
dat zulke kwesties zo op de spits werden gedreven, terwijl er toch zaken van weinig gewicht
bij waren. Daarom wenste ik, dat zij zich wat plooibaarder opstelden, en in christelijke liefde
overal het beste achter zochten.
De hoofdpunten van hun
p. 287 (Eccl. fol. 20r)
beschuldiging waren:
- dat Pierre Agache trachtte te heersen in de kerk,
- dat hij een diaken, Etienne Morbois, die wegens enige fouten geschorst was, maar schuld
had bekend, en aan de kerkenraad voldoening had gegeven, toch weigerde weer aan te nemen,
of zich met hem te verzoenen,
- bij het opzeggen van de publieke gebeden en formulieren soms 3, 4, 5, 6 of meer regels
achterwege liet,
- weigerde, kinderen van arme mensen toe te laten tot de gewone recitaties voor de preekstoel,
en andere voortrok,
- ondeugdelijke of valse attestaties had gegeven, zonder medeweten van zijn kerkenraad,
- onzuiver in de leer was,
- het geld voor de armen had uitgeleend zonder rente,
- sommige armen, die met hem van mening verschilden, had geweigerd levensonderhoud te
verschaffen, voordat zij hun beschuldiging tegen hem bekenden en ondertekenden. En als ze
dat niet konden doen, waren ze genoodzaakt, om in het gasthuis te gaan,
- oude, zieke mensen, die erom verzocht hadden, naliet te bezoeken of te troosten, enz.
Was ondertekend door Pierre de Dus, Martin de Haluvin, Bastien Pierart, Noé Hur, Philippe
Wallen, Etienne Morbois.664
[do 29-3-1627]
In de kerkenraad is een vrouw besproken die een man had, maar om haar kwalijke gedrag
gegeseld en uit de stad verbannen was, … en hierheen kwam en zich uitgaf voor een
ongetrouwde vrouw, en in deze kerk getrouwd is met een Engelsman [John Miller?]. De vraag
werd gesteld,
p. 288 (Eccl. fol. 20v)
of zo’n huwelijk kon bestaan. Er werd gezegd dat zij, als ze niet wettelijk van haar man
scheiden was en hij nog leefde, niet opnieuw mocht trouwen, en dat zij de kerkenraad met
leugens had bedrogen. Dat daarom het laatste huwelijk niet bestond, en dat zij door de
magistraat mocht worden gescheiden.
Er is toch weer gesproken over de ontevredenen van de Waalse kerk, en over het geschil met
hun predikant. Preses en scriba zijn met [Arnoud van Buchell] nog aangewezen, om te
proberen hen te verenigen, omdat komende week in Delft de synode van de Waalse kerk
gehouden zal worden. Maar het is tevergeefs geweest, want de ontevredenen vroegen steeds
om herstel van de orde, die hij volgens hen verbroken had. Hij had listig voorgegeven, dat hij
het in opdracht en met het gezag van de synode deed. Maar zij hadden daarna begrepen, dat
dit in strijd met de waarheid was.
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We zijn zondag, maandag en dinsdag nog voortdurend met de zaak bezig geweest,665 ook
samen met burgemeester Jan van Wede. We zijn op de navolgende vier artikelen van
verzoening gekomen, namelijk,
a. dat Agache zou verklaren, dat hij niets had tegen Etienne Morbois had, inzake de getrouwe
uitoefening van zijn diakenschap,
b. dat hij zou beloven aangaande de vijf artikelen niets anders te leren, dam wat door de
synode te Dordrecht was besloten,
c. dat aangaande de kerkenordening, dit punt zou overgelaten worden aan een
p. 289 (Eccl. fol. 21r)
verklaring van de synode.
d. dat beide partijen ofwel geen schuldbekentenis zouden doen, of tegelijk en met dezelfde
woorden, en dat daarvan geen notitie zou worden gemaakt.
De drie eerste punten was Agache bereid te uit te voeren, maar het laatste zei hij niet te
kunnen aannemen, omdat de ontevredenen al een schuldbekentenis was opgelegd, en hem
niet. Hij scheen er ook niet veel naar te vragen, achtte zich nergens schuldig aan, en zei, ‘Ik
was mijn handen [in onschuld], ziet u zelf maar wat u doet.’ Hij gebruikte de rechtvaardiging
van Pilatus, maar ik ben bang dat hij die bij het Laatste Oordeel niet zal kunnen laten gelden.
Martin de Haluvin vertelde ons, dat de narigheid ontstaan was, toen de termijn van het
diakenschap Etienne Morbois beëindigd was, en hij tenslotte berouw had, en zich bereid
toonde, schuld te bekennen, en zich met de kerk te verzoenen. Maar Agache wilde hem
evengoed niet terugnemen, hoewel de kerkenraad meende dat dit met recht zou moeten.
Integendeel, hij had de zaak voorlegd aan de synode, die toen in Kampen bijeen gekomen
was, en hij had Etienne Morbois daar zwartgemaakt, alsof hij een onverbeterlijke stijfkop
was, en om die reden had hij eraan vastgehouden, dat een ander in zijn plaats gekozen werd.
Toen Morbois dit hoorde, heeft hij er op de volgende synode dadelijk over geklaagd, dat hem
zo’n groot onrecht aangedaan was. En hij zei: ‘Op welke manier Agache de synode te
Kampen ook tegen de waarheid in had misleid, hij had toch van de
p. 290 (Eccl. fol. 21v)
synode niets anders kunnen loskrijgen, dan dat zij niet konden herroepen of veranderen, wat
door een vorige synode was vastgesteld.’
Hij vertelde verder nog, dat zij op de synode die te Utrecht gehouden was, en waar zij hun
agendapunten hadden ingediend, hadden verklaard, nog een aanmerking te hebben op de leer
van Pierre Agache. Ze waren na de middag vertrokken, [maar werden gevraagd] terug te
komen. Nadat ze meer dan twee uur hadden gewacht, werden ze tenslotte binnengelaten, maar
hadden op al hun aanklachten niets anders kunnen krijgen dan een reprimande, met deze
woorden: ‘Wie had hen zo vermetel gemaakt, dat zij, terwijl ze maar eenvoudige lidmaten
waren, hun predikant over de leer durfden te kapittelen.’
Samenvattend, het lijkt erop dat de synode er geen enkel belang aan hechtte, ofschoon de hele
kerk in beroering was en bijna tenonder ging, en alleen maar één man vrijuit liet gaan.
Maar het lijkt erop dat de ontevredenen, die maar onontwikkelde mensen waren en met hun
handen hun brood verdienden, hun zaken niet goed hebben weten aan te leggen. Ze hebben
hun klachten botweg op tafel gelegd, zonder gepolijste stijl en conclusie, zonder iemand met
macht en instructie te zenden, en ook zonder behoorlijke ondertekening
665
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p. 291 (Eccl. fol. 22r)
en bewijzen. Doch daarin had de synode hen uit christenliefde tegemoet kunnen komen, en
hun schriftelijk kunnen vragen, wat zij met hun actie verlangden, enz.
[di 3-4-1627]
Volgens besluit van onze kerkenraad, hebben we (ik?) over deze zaak een brief geschreven
aan de synode, hoewel de meeste predikanten zich verzetten, omdat ze bang waren, dat de
synode van de Waalse kerk zich eraan zou ergeren. We moesten ons niet met hun zaken
bemoeien! Maar is het niet zo, dat het christengeloof voor ons zwaarder zou moeten wegen
dan het gezag van de synode, en dat het ons niet alleen aanraadt maar zelfs verlangt, de
verdrukte broeders, zoveel we kunnen, op te beuren en te beschermen?
Een student, NN Gerardi, die in Herborn theologie studeerde, vroeg, gesteund met een
officieel getuigschrift, een toelage om zijn studie te kunnen voortzetten. We hebben hem zes
gulden gegeven.
De collecte van twee weken, zowel voor als na Pasen in de Dom, heeft weinig minder dan 600
gulden opgebracht.
[zo 1-4-1627]
Huwelijksafkondiging van Willem Pauwert, met [Claartje Claesdr. van Hoogveld].666
[za 7-4-1627]
Aangetekend 21 huwelijken waaronder:
- Gijsbert van Wijkersloot, jonggezel van Utrecht, met Odilia van Deuverden, weduwe van
Clement van Overschie, arts, in Den Haag, beide wonende in de Strosteeg.667
- Griffijn Godefroy met Elsken Peters, weduwe van Hendrik Veth.
p. 292 (Eccl. fol. 22v)
- Albert van Oostrum Jansz (Jelisz?), concierge van het Hof, weduwnaar van [Anneke]
Gijsberts van Woerden, met Maria Jans, weduwe [van Jasper Teunisz].668
[wo 4-4-1627]
- Willem Pauwert met Claartje Claesdr.van Hoogveld.
[do 12-4-1627]
We vergaderden terwijl het buiten nog steeds koud was zonder haardvuur. Er verscheen een
schoenmaker, die vertelde, dat hij als huwelijksonderpand aan Maria Jans669 een Rijnse
gulden en een daalder gegeven had. Zij had het geld niet teruggegeven, en zodoende was zij
eraan gebonden, en daarom wilde hij de huwelijksaankondiging verhinderen. Maar zij
ontkende, iets van hem gekregen te hebben, en omdat hij in Amsterdam op een avond, toen hij
haar naar huis zou brengen, haar de weg versperd had, had ze geweigerd het geld aan te
nemen. Het was op de grond gevallen, en door de nachtwakers opgeraapt en bij haar thuis
afgegeven. Het personeel had het aangenomen, maar zij had het naar zijn huis teruggebracht,
en ze had nooit aan een verloving gedacht. Ze was bereid, dit met een eed te bevestigen, zo
verzekerde ze.
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En omdat de ander niets als bewijs kon aanvoeren behalve woorden, hebben we hem en zijn
vader ervan doordrongen, af te zien van de poging om de aankondiging te verhinderen. Ze
zouden er alleen maar tevergeefs overlast en schande mee veroorzaken, omdat elke bewering
die niet te wijzen was, zinloos scheen. Er is besloten, dat de huwelijksaankondiging door kon
gaan.
Zeger van Rechteren, een schoolmeester, bood een rekest aan waarin hij met enige andere
schoolmeesters betoogde, dat velen, ondanks
p. 293 (Eccl. fol. 23r)
de kerkenordening, er toch mee doorgingen, les te geven uit roomse boeken, en veel deden en
toelieten, dat tot nadeel van de ware religie strekte, enz. Dat de kerkenraad er daarom de hand
aan zou moeten houden, en dat er maatregelen tegen genomen moesten worden.
We hebben hem als antwoord gegeven, dat hij er goed aan deed, hierop te wijzen, en dat de
kerkenraad al een orde over de scholen had ontworpen. Dat ze daarom enigen uit hun kring
zouden aanwijzen, die de meeste ervaring in schoolzaken hadden, om met de gecommitteerde
van de kerkenraad te overleggen. Ze zouden ook iets op papier moeten zetten, wat zij voor
deze zaak van belang zouden vinden. Daartoe spraken we af voor komende maandag om vier
uur.
Abraham Jansz is aangesteld als ziekentrooster voor de pestlijders, omdat zijn termijn begon
af te lopen, en men vernam dat de ziekte toenam. Hij verzocht de kerkenraad, zijn zaak bij de
magistraat te blijven aanbevelen, om te zien of hij een langere termijn dan zes maanden kon
krijgen, omdat zijn werk door het behandelen van de geïnfecteerden geheel verliep. Dat werd
hem beloofd, maar er werd wel bijgezegd, dat het verstandig zou wezen, zoals we hem
voorhielden, gezien zijn preciezigheid, om niet zou weigeren om naar andere zieken te gaan.
Hij moest, wanneer hij daartoe verzocht werd, ook op bezoek willen gaan
p. 294 (Eccl. fol. 23v)
bij andere geïnfecteerde zieken, naast degenen die met de pest besmet zijn, zoals zieken die
met de rode loop, pokken en dergelijke waren besmet.
[zo 15-4-1627]
In de Geertekerk zijn elf paren getrouwd, behalve in andere kerken, het waren doorgaans
gewone mensen.
Om vier uur hebben in de kerk vergaderd preses, scriba, Cornelis Quint senior en ik, en
hadden daar de vier schoolmeesters ontboden. Ze zijn gekomen, en wij hebben hun het
concept aangaande de scholen, dat door de kerkenraad gemaakt is, voorgelezen, en het stond
hun wel aan. We hebben besloten, daar nog bij te voegen, dat voortaan niemand een school
zou mogen houden, als hij zich niet had verplicht, deze orde te volgen. We zouden van de
magistraat een verbod verzoeken, tegen allen die zich hier niet aan hielden.
Een schoolmeester zou ook geen kinderen mogen aannemen voordat hij wist, dat aan de eerste
eis voldaan was.
Het slinks invoeren van roomse boeken moet geweerd worden.
Er zouden bepaalde boeken genoemd moeten worden, waaruit men zou
p. 295 (Eccl. fol. 24r)
mogen leren.
We zouden dit in de volgende vergadering van de kerkenraad inbrengen, om daarover van
gedachten te wisselen.
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[di 17-4-1627]
Getrouwd in de Geertekerk:
- Alexander, een Schot, met [Geertgen Alberts].670
- Jacob van Coetsvelt met Josina Galles.671
[zo 15-4-1627]
Huwelijksafkondigingen van:
- Nicolaes van Royestein, weduwnaar van Odilia de Roy, aan de Steenweg, met Neeltgen
Tielmans Boom, aan de Neude.672
- Frans Victor, van Brugge, met Nieske Hermans, van Eghorst.673
- Steven Cornelisz van Doorn met Aeltgen Jans.674
[do 19-4-1627]
We hebben overlegd over de schoolorde, die met enkele schoolmeesters door ons was
besproken, en over hun bijvoegingen. Er is besloten, deze schoolorde aan de
schoolbestuurders door te geven.675
Gelezen de brief van de Waalse synode, aan onze kerkenraad geschreven vanuit Delft,
waarvan de inhoud is als volgt:
Eerwaarde, godzalige, wijze, welgeleerde heren en broeders,
Wij hebben uw schrijven ontvangen met daarbij de brief van burgemeester Jan van Wede. Wij
begrijpen, dat u moeite gedaan heeft, om de personen die zich van de Waalse kerk
afzonderen, weer terug en tot verzoening met de kerk te brengen. Wij hebben van onze kant
alle mogelijke middelen aangewend, en ons er enige jaren voor ingespannen, dat de gerezen
p. 296 (Eccl. fol. 24v)
onrust kon worden bijgelegd. Maar de genoemde personen zijn zo ongezeggelijk en
hardnekkig geworden, dat zij al onze redenen en goede vermaningen in de wind geslagen en
versmaad hebben. Daardoor hebben wij ons genoodzaakt gezien in onze laatste synode, te
Vlissingen gehouden, hun van een half jaar de tijd te gunnen, om zich intussen goed te
bedenken, en de opgelegde schuldbekentenis aan te nemen en te tekenen. Zij zijn hiertoe ook
door een van de leden van onze synode broederlijk vermaand, met een uitgebreide verklaring.
Als wij namelijk niets van hun gehoorzaamheid zou merken, zou onze vergadering
maatregelen tegen hen nemen, volgens de kerkelijke discipline.
In plaats van hier gevolg aan te geven, en nederig te verzoeken, of de uitgevaardigde
schorsing opgeheven kon worden, hebben zij opnieuw aan de kerkenraad van Leiden, en door
deze aan ons onlangs gezonden, een zeer beledigend en lasterlijk geschrift, niet alleen tegen
de persoon van onze
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p. 297 (Eccl. fol. 25r)
waarde broeder Agache, hun predikant, en zijn kerkenraad, maar ook tegen onze eerwaardige
synode. Daarin volharden zij niet alleen in hun voorgaande lasteringen, maar verklaren ook
ronduit, dat zij onze excommunicatie niet vrezen. Zij willen tienmael liever van Agache
afgezonderd zijn, dan zich met hem te herenigen, ja liever sterven, dan van zo iemand zijn
fouten goed te praten.
Onze vergadering heeft op alles wat in deze zaak is afgehandeld, tot nog toe weloverogen
toegezien, alsook op hetgene waar u ons op geattendeerd heeft. Wij vinden allereerst, dat de
artikelen, die door u voorgesteld zijn, óf de zaak niet raken, óf door de synode al zijn
afgedaan.
1. Wat de zaak van Etienne Morbois betreft, hetgeen in het eerste artikel vermelt staat, daar is
nooit sprake van geweest.
2. Inzake de leer, daarin heeft Agache de synode tot volle tevredenheid uitleg gegeven.
Daarmee behoren de afzonderlijke lidmaten zich tevreden te stellen.
3. Aangaande de verkiezing van ouderlingen en diakenen, daarop heeft de synode ook
uitsluitsel gegeven.
4. Resteert
p. 298 (Eccl. fol. 25v)
het vierde, waaronder de genoemde verontruste personen schijnen te willen verstaan enige
bekentenis, maar onder de conditie dat ook Pierre Agache schuld bekent. Daarop verklaart
onze synode, dat zij dit niet aan Agache kan toestaan, zonder aanmerkelijk nadeel voor de
waarheid en haar gezag, en in het ongelijk te stellen alle voorgaande handelingen. Toch is
daaruit gebleken, dat Agache noch in de leer noch in andere dingen waarvan hij was
beschuldigd, door ons strafbaar is bevonden.
Daarom blijft de synode alsnog bij de eerdere veroordeling van al dergelijke personen, die na
alle beroerten en moeiten, die zij met grote hardnekkigheid al veroorzaakt hebben, zowel voor
de kerk van Utrecht als onze synode, er toch nog in hun laatste geschrift moedwillig mee
doorgaan. Doch om hun toe te staan waar ze recht op hebben, heeft deze synode hun nog wel
een termijn van zes weken willen gunnen. De synode eist, dat de genoemde personen binnen
deze termijn zullen verklaren of zij de synode gehoorzaam willen zijn, en de opgelegde
schuldbekentenis aannemen. Wij
p. 299 (Eccl. fol. 26r)
zenden u een afschrift, en verzoeken u vriendelijk, ons hierin de helpende hand te bieden, en
deze personen hun verschuldigde plicht in te scherpen, zodat zij zich verootmoedigen voor de
Heer, en niet langer de kerk van Utrecht in beroering brengen.
Wij hopen, dat zij uw vermaningen zullen aannemen, waarbij wij hun Gods geest en genade
toewensen. Als zij dan nog obstinaat zouden blijven, heeft de synode het nodig geacht daarin
te voorzien, en enkele predikanten, leden van de synode, af te vaardigen. Deze zullen zich na
afloop van de termijn van zes weken vervoegen bij de Franse kerk van Utrecht, om het
vonnis, dat de synode te Vlissingen geveld heeft, uit te voeren.
Wij verzoeken u alle, alsook de voormelde burgemeester, vriendelijk, van ons aan te nemen,
dat wij in de vreze Gods deze hele zaak behandeld hebben. Wij streven nergens anders naar,
dan dat in onze kerken, zowel in het algemeen als in het bijzonder, de lieve vrede
onderhouden wordt, en dat elk zich in zijn beroep van zijn taak zal kwijten. Voorts, dat de
lidmaten van de kerk leren, om hun predikanten en kerkenraden, het respect en de eer te
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p. 300 (Eccl. fol. 26v)
bewijzen, die hun van Gods wege toekomt. Want, zoals predikanten en kerkelijke personen
verplicht zijn, zich te onderwerpen aan een hogere vergadering, zo vinden wij ook dat
afzonderlijke lidmaten door het synodale gezag in het gareel gehouden moeten worden. Door
al te grote vrijpostigheid en bandeloosheid zouden de kerken anders in wanorde vervallen, en
zou het kerkelijke gezag met voeten getreden en door het slijk gehaald worden. Wij bevelen u
toe aan de Heer, uit onze synodale vergadering, gehouden te Delft, 15 april 1627.
Namens allen was ondertekend: Jean Doucher, Esaie du Pré.
Adres:
Eerwaarde, godzalige, wijze, welgeleerde heren en broeders,
van de kerkenraad der Nederlandse gemeente te Utrecht.
Hier was nog bijgevoegd het vonnis of de resolutie in het Frans in deze zaak al eerder
genomen, als volgt:
p. 301 (Eccl. fol. 27r)
Akte, waartoe besloten is in de classis, gehouden te Utrecht op 26 en 27 mei 1626, volgens
artikel 11 van de synode van Haarlem.
De synode heeft de klachten vernomen van Pierre de Dus, Martin de Haluvin, Bastien Pierart,
Philippe Wallen, Noé Hur, en heeft geoordeeld, dat zij ernstig gefaald hebben. Zij hebben op
een ongepaste manier hun predikant beschuldigd van valsheid in de leer, en hebben, tot
schade van de liefde en de vrede in de kerk, op enkele onbelangrijke zaken gehamerd, alsof
die van het hoogste belang waren. Zij willen zich zelf van de kerk afscheiden. Hij heeft hen
ernstig en met grote zachtheid aangespoord, meerdere malen zelfs, om zich met hun predikant
en de kerkenraad te verzoenen. Ze moeten hun fout erkennen, en zich met hun predikant en de
kerkenraad verzoenen. Maar omdat ze dat niet wilden doen, hebben wij hen geschorst van het
avondmaal, in naam van van de synode, tot de volgende synode.
Formulier van verzoening, voorgelegd aan ondergenoemden, maar door hen verworpen, en
goedgekeurd door de predikant en zijn kerkenraad.
Wij, Pierre de Dus, Martin de Haluvin, Bastien Pierart, Philippe Wallen en Noé Hur, hebben
de ernstige verklaringen en het advies gehoord, die de afgevaardigden van de synode van
p. 302 (Eccl. fol. 27v)
Haarlem ons hebben gegeven. Namelijk, dat wij betreuren wat er voorgevallen is, en dat wij
bereid zijn, ons te verzoenen met onze predikant en de kerkenraad. Wat de artikelen van de
beschuldiging betreft, die wij ingebracht hebben tegen onze predikant, hebben wij hierover
geoordeeld als volgt:
Aangaande artikel 3 over de geloofsleer, nadat verschillende punten voorgesteld zijn door
dezen, en nadat wij hierover onze broeder Pierre Agache gehoord hebben, heeft de synode
geoordeeld, dat hun beschuldiging slecht was onderbouwd, en dat Agache zuiver in de leer is.
Inzake de verkiezing van ouderlingen en diakenen, artikel 1, als dit gedaan moet worden door
de kerkenraad, is [hij?] gedwaald in de tegenwoordige toestand van de kerk, heeft de synode
goedgekeurd, dat zij in hun orde voortgaan, zoals die vier jaar geleden begonnen is.
Wat betreft het formulier van het doopsel en het kerkelijk gebed en het verantwoorden van de
rekening van de diakenen, waarvan melding gemaakt is in de artikelen 2 en 4, wij denken dat
zij er goed aan doen, zich aan andere kerken te conformeren, voor zover dat mogelijk is.
Aangaande het huisbezoek, zowel de
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p. 303 (Eccl. fol. 28r)
geschorsten als de anderen die van de kerk zijn afgesneden, vermeld in artikel 6 en 7, hebben
wij geoordeeld, dat dat moet worden overgelaten aan de wijsheid en het inzicht van de
kerkenraad.
Wat betreft broeder Etienne Morbois, genoemd in art. 8, temeer omdat hij afwezig was, en er
over zijn zaak besloten is in de synode van Gouda, verwijst de synode hem terug naar de
kerkenraad.
Ondertekend: Jean Polyander, Daniel de Cologne [Colonius], Thomas Maurois, Arnould de
Lanoy, Jean Oliariu.
[zo 22-4-1627]
Onder de huwelijksaantekeningen was Jan Gerritsz van Kesteren met Grietgen Damen.676 Ze
waren met elkaar verloofd, terwijl zijn ouders het niet wisten en er erg op tegen waren. Zijn
vader had uiteindelijk toegestemd, terwijl zijn moeder allerlei minder fraaie dingen over de
moeder van de bruid en haar familie rondvertelde.
[do 26-4-1627]
John Miller, een Engelse soldaat, heeft zijn huwelijk onlangs laten aantekenen met Trijntje
Thijssen van Haarlem. Maar nu is uit de attestatie van Gijsbertus Moringius, predikant van
Zaltbommel, gebleken dat haar eerste man, William Bristol, soldaat onder kapitein Conway,
die daar in garnizoen ligt, nog leeft, en dat zij bij hem weggelopen is. Daarom verzocht hij
een verklaring,
p. 304 (Eccl. fol. 28v)
dat hij daardoor niet gebonden was.
Abraham Jansz, ziekentrooster van de pestlijders is ontboden. We hebben hem verteld, dat er
met de burgemeesters over hem gesproken was, en dat die instemden met het verlengen van
zijn dienstverband met een half jaar, op dezelfde voorwaarden als tot nu toe. Waaraan
toegevoegd werd dat hij, als hij erom verzocht werd, zich ook beschikbaar zou stellen voor
anderen, die aan besmettelijke ziekten, zoals buikloop, pokken en dergelijken leden. En ook in
afwezigheid van Absolon Jansz en door anderen die om hun hulp vroegen. Hij beloofde dat te
doen naar zijn vermogen.
Iemand die in Rijswijk in de Betuwe woonde, verzocht een verklaring, dat hier twee
huwelijksaankondigingen waren gegaan zonder verhindering. De schout van de Dom, met
wiens zuster hij zou trouwen, had, om daarbij te kunnen zijn, verzocht, of hij de komende
zondag mocht trouwen. En hoewel zoiets tegen de orde en de resolutie is, en er vier tegen
stemden, is toch met de meeste stemmen besloten, het voor deze keer te doen, in de vorm van
een simpele attestatie.
Er werd gevraagd, wat we in de zaak van de groep die geschorst is van het avondmaal in de
Waalse kerk, zouden doen, gezien het schrijven van de synode, te Delft gehouden. Er werd
besloten, dat preses en scriba ernstig met Pierre Agache zouden gaan
p. 305 (Eccl. fol. 29r)
overleggen over hetgeen hij te kennen gegeven scheen te hebben. Namelijk, dat als zij maar
weer naar de kerk kwamen, de zaak wel zou afkoelen zonder schuldbekentenis te doen.
Zouden we daarop kunnen rekenen, en zou men hen daartoe proberen voor te bereiden.
676
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Er werd gesproken over de dansscholen en dergelijk misbruik, dat wel verboden is terwijl het
verbod niet nageleefd wordt,677 om die te verbieden en weg te nemen. 678
[zo 29-4-1627]
Huwelijksafkondiging van:
- Jan van Millingen, aan de Voorstraat, met Geertruid van Overmeer, jongedochter, wonende
in Den Haag.679
[ma 14-5-1627]
- mr. Abraham Sanchielles, van Middelburg, arts en rector te IJsselstein, met Margriet van
Leyenberg, jongedochter, wonende Onder de Lakensnijders.680
[do 17-5-1627]
In de kerkenraad is naar voren gebracht de zaak van Reingolt, voorlezer in de Buurkerk, die
Bree na het plegen van de schandelijke moord op een meisje, dat hem meer dan zes jaar trouw
had gediend, toen ze buiten de Wittevrouwenpoort was, met een wagen naar Culemborg had
gebracht. Daarover was in de kerk een groot schandaal uitgebroken, en bij sommigen was de
ergernis door zijn voorlezen toegenomen. God heeft immers zelf geboden, Numeri, hoofdstuk
35 [vs. 33], dat het bloed van een onschuldige niet
p. 306 (Eccl. fol. 29v)
verzoend kan worden, behalve ‘door het bloed van degene die bloed vergoten heeft’. En toen
hij daarover verhoord werd, wist hij geen beter excuus aan te wenden, dan de verplichting die
hij had aan het huis van de Waal. Dat de vrouw van Bree er zo slecht aan toe was; dat de zaak
minder erg werd voorgesteld, en dat er aan getwijfeld werd, of zij dood was of niet. Hij wist
evenwel hoe onverstandig hij kon zijn, en begreep niet, hoe hij ertoe was gekomen. Hij was er
meer door ontsteltenis en droefheid dan weldoordacht toe gebracht.
We vonden het niettemin raadzaam dat hij niet met voorlezen zou doorgaan. Hij kon zich
beter voor een poos als geschorst beschouwen, totdat we nader op zijn zaak zouden zijn
ingegaan. We zouden zijn fouten zoveel mogelijk, als hij er moeite voor deed, vergeven en
excuseren, daar zijn levenswandel en goed gedrag in het verleden voor ons de doorslag gaf.
En daarna is hij heengezonden.
Bree had die morgen meer dan twee kan alsemwijn gedronken, en in Ewijk na zijn wandaad
nog een kan wijn laten halen. In Culemborg was de drost gewaarschuwd, hem aan te houden,
ook door de officier die van hier gestuurd was. Maar toen die daar kwam, was hij door een
andere poort weer de stad uit gelaten. Er werd gemeend dat dat oogluikend was gebeurd,
omdat hij hier zo lang treuzelde,
p. 307 (Eccl. fol. 30r)
en zo laks was vervolgd. Immers zo’n gruwelijke moord hoort gestraft te worden, om de
provincie niet medeplichtig te maken aan het onschuldig vergoten bloed. Het land is al genoeg
bezwaard met andere zonden, dagelijks gepleegd en oogluikend toegestaan door degenen die
ze konden verhinderen.681
Het zoontje van Johannes Flaman is na een zware ziekte overleden.
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Busschof lijdt aan koorts.
Omdat op 22 mei de classicale vergadering zou beginnen, is daartoe uit de ouderlingen
gecommitteerd Dirk Jacobsz van Velthuysen, of als hij zich niet vrij kon maken, [Jan] van
Rijneveld.
[do 17-5-1627]
In de Dom getrouwd Simon Gerritsz met Anneken Jans van Meeuwen.682
De zaak van de ontevredenen van de Waalse kerk tegen Pierre Agache, hun predikant, staat
vermeld in de antwoorden van de gecommitteerden van de synode, waaraan door deze kerk is
geschreven.
Het opstellen van de lijst van boeken die in de kleine scholen nuttig zijn om uit leren, is door
de ziekte van Busschof nog achterwege gebleven.
Sommigen meenden, dat het besluit en de behandeling van de zaak rond Reingolt genotuleerd
moesten worden, anderen zeiden dat zoiets niet gebruikelijk was, en dat er geen censuur of
schorsing van het avondmaal door iemand genoteerd stond. Als voorbeeld werd genoemd, dat
Joachim Utenwaal,683 geschorst gep. 308 (Eccl. fol. 30v)
weest was van het avondmaal, omdat hij op de bruiloft van zijn dochter had toegelaten dat er
gedanst werd.684 En toch was dit niet aangetekend, noch in het kerkenboek geschreven, zodat
we niemand door zulke notities zouden kunnen brandmerken, maar de misstappen van de
broeders volgens christelijke liefde zouden vergeten en als het ware begraven.
Er werd melding gemaakt van de monnik Petrus de la Faille, die enige tijd in Leiden had
gestudeerd, onder Festus Hommius685 in de theologie had gedisputeerd, en zich intussen goed
had gedragen. Daarna is hij door zijn weldoeners gepromoveerd tot bediening van de kerk van
Koudekerk, onder de heer van Poelgeest. Maar hij nam het roomse bijgeloof weer aan, en
bracht dat weer in de praktijk, droeg de mis op, hoorde biecht, enz. Daar werd hij voor
bestraft en gevangen gezet in Leiden, hij ontkende eerst, totdat hij moest bekennen. Dit is een
echte jezuietenstreek, zulke mensen dienen nergens toe, ze brengen het land en vooral de kerk
alleen maar in verwarring, maken de predikanten verdacht, enz. Zoals dit een bedrieger is, die
bewijst dat hij in zijn hart rooms is, enz. Daarom horen zulke lui gestraft te worden als
voorbeeld voor anderen, om niet dagelijks door dit soort te worden bedrogen en
p. 309 (Eccl. fol. 31r)
bespot, terwijl anderen, goedgezinden, ten onrechte verdacht of afgewezen worden. Maar dit
wordt allemaal door de vingers gezien met allerlei andere fouten van de lakse justitie, die
nergens anders toe leiden dan tot verwarring binnen de kerk.
[zo 20-5-1627]
Huwelijksafkondiging van Cornelis van Royen, weduwnaar van Petronella van Blankendaal,
met Aeltgen van Rijneveld, jongedochter.686
Gedoopt het kind van [Vincent] van Drielenburg, met de naam Christina, in de Jacobikerk.687
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[wo 23-5-1627]
Een van de deelnemers aan de classis, [Petrus] Deylius,688 heeft in de Jacobikerk gepreekt. Hij
was van Bunnik naar Abcoude beroepen, maar zover was het nog niet.
[do 24-5-1627]
Er was een mededeling over de boeken waaruit in de kleine scholen geleerd wordt. Dat moet
aan Abraham Jansz of iemand anders gevraagd worden.
Het avondmaal zal worden gehouden op de eerste zondag in juli.
Over de ontheiliging van de zondag met markten, drank te tappen, te spelen, of te verkopen.
Er is goed gevonden, om zowel naar Leiden als Haarlem, waar enige ordonnanties tot dat doel
gemaakt waren, te schrijven, en daar afschriften van te vragen. En dat we dan alle gravamina
en fouten, die daarin dagelijks voorvallen, naar voren zouden brengen, om die zowel
mondeling als schriftelijk aan de vroedschap uiteen te zetten.689
Er werd voorgesteld om de Belydenisse van Daniël (lees: Paulus?) Colonius 690 en Anthony
Thysius691 te laten drukken, met de oude voorrede aan de koning
p. 310 (Eccl. fol. 31v)
van Spanje. En omdat men meende, dat er niet genoeg exemplaren waren, heeft Cornelis
Dirksz van Almeloveen aangeboden, die op zijn kosten te laten drukken. Op voorwaarde dat
ieder kwartier 20 exemplaren zou overnemen, om aan de lidmaten uit te delen.
Over de classis werd verteld, dat daar weinig was behandeld, wat de algemene kerk aanging.
Behalve dat de broeders van Noord- en Zuid-Holland hadden geschreven over een nauwere
band, om de eenheid van de kerken te onderhouden, en beter toezicht. Dat niemand van de
broeders iets zou ondernemen, zonder kennis van de classes of synoden, enz. De meeste
stemmen waren voor, om dit voorstel bij de synode in te dienen, omdat het de algemene kerk
raakte.
[do 7-6-1627]
Er is een aanbeveling inzake de schoolboeken gedaan, op 31 mei, maar omdat de
schoolmeesters geen lijst hadden gegeven aan Dunganus, is er verder niet over de scholen
gesproken.
De zaak van de broeders van de Waalse kerk is uitgesteld, omdat de gedeputeerden van de
synode nog niet teruggeschreven hadden.
De ontheiliging van de zondag is niet besproken wegens afwezigheid van Johannes Flaman.
Maar er is wel een brief van Festus Hommius voorgelezen, waarin hij wees op de correctie
p. 311 (Eccl. fol. 32r)
van Leiden in de ordonnantie van de stad, waarvan hij ook een gedrukt exemplaar stuurde.
Een vrouw die vertelde dat ze uit Letland kwam, toonde een attestatie, dat ze in Delft en
daarvoor in Bergen op Zoom aan het avondmaal deelgenomen had. Ze zei dat ze al naar
Zweden had willen reizen, maar dat ze geen geld genoeg had voor de reis. Daarom zou ze
heel dankbaar zijn, als de kerkenraad behalve een attestatie van haar geloof, haar een bijdrage
zou willen geven. Maar haar getuigschriften gaven ons niet veel vertrouwen, en we hoorden
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bovendien dat ze van de Staten en van het stadsbestuur al wat geld gekregen had. Maar om
haar niet met lege handen weg te sturen, besloten we haar toch maar vijf gulden te geven, en
ook een attestatie. Ze heette Augusta van Wollin,692 als dat niet verzonnen was. Er was in haar
taalgebruik niet weinig, wat de verdenking van bedrog kon verjagen.
Het avondmaal in aangekondigd voor 1 juli.
Er werd ook een attestatie van de kerk van Leiden voorgelezen, dat Barbara Potter693 met haar
dienstmeisje Barbara, als lidmaten bij hen aan het avondmaal deelgenomen hadden.
Er is ergernis gewekt door [Jacobus] Huges,694 de uit Brittannië afkomstige predikant van
Hagestein, die een groot deel van de nacht in een herberg had gedobbeld, en elf schelling
verloren had. Zijn mededobbelaars, afkomstig uit het remonstrantse plebs, hadden hem
uitgelachen. Deze zaak verdiende een berisping, en naar de classis Wijk bij Duurstede
p. 312 (Eccl. fol. 32v)
te verwijzen, waar hij verantwoording kon afleggen. Om te voorkomen dat die macht [?] bij
het plebs niet langer de geestelijken de risee kan maken.
[za 2-6-1627]
We hebben besloten, dat we tot 1 oktober kerkenraad zullen houden op zondagmiddag om vijf
uur.
[zo 10-6-1627]
Huwelijksafkondigingen gedaan in de kerk, onder andere van:
- Dominicus Bogaert, die zich liet noteren als ‘oud-schepen en kameraar der stad Utrecht,695
weduwnaar van Aleid de Lange, wonende inde Ambachtstraat’, met Aefgen Roelofs van de
Vecht, weduwe van Hendrik Crijnsz Ram, kapitein-majoor op het fort Crèvecoeur, wonende
op de Varkensmarkt.696
- Evert Jansz, jonggezel van Utrecht, wonende in de Weerd, met Cornelia Andriesdr.van
Loenersloot, in de Lange Jufferstraat.697
Om vijf uur vergaderd in de kerkenkamer. Afwezig waren Suavius, nog niet teruggekeerd uit
Deventer, waar de synode van Overijssel gehouden was, en waar hij namens ons aanwezig
was, met [Jan van] Rijneveld.
Er is gesproken over de ontheiliging van de zondag, waarbij het plakkaat van de vroedschap
van Utrecht dat daarover gemaakt is, werd getoond, en bovendien de ordonnanties, die door
de steden Leiden en Haarlem uitgevaardigd zijn. Er is besloten, dat men die van ons daarmee
zou vergelijken, om te zien wat er aan de onze ontbrak, om dat er dan bij te voegen. Ook in
welke opzichten ertegen overtreden wordt, om dat aan de magistraat uiteen te zetten.
Op de brief van de Waalse kerken aan de gedepup. 313 (Eccl. fol. 33r)
teerde in Leiden, om scheuringen in gelijke gevallen te beëindigen, was nog geen antwoord
gekomen.
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De schoolmeesters hebben enige leerboeken, die het meest gebruikt werden, getoond, en die
zijn uitgedeeld om ze te onderzoeken.
Er is gesproken over [Henricus] Caesarius,698 die al eerder meermalen had verzocht, aan het
avondmaal deel te mogen nemen in onze kerk, volgens zijn eigen inzichten. Hij zei, dat de vijf
punten der remonstranten met die van Melanchton overeenkwamen. Dat hij onze kerk als de
ware publieke kerk erkende. Dat hij de scheuring en afwijkende leer van de remonstranten
nooit had goedgekeurd, maar juist veroordeeld had. Dat hij ook velen op de kerk had
gewezen.
Daar is op geantwoord, dat hij predikant was geweest en de tegenwoordige kerk tot het laatste
toe bestreden had, en dat het niet raadzaam zou zijn, hem zomaar toe te laten. Dat ook de
opvattingen van Melanchton niet met die van de remonstranten, zoals zij wel voorgaven,
overeen kwamen. Dat er in de synode van Zuid-Holland, die over enkele dagen zou worden
gehouden, een vergelijkbare zaak zou worden behandeld, zodat we nadere adviezen zouden
kunnen krijgen. Daarom was het wenselijk, nog te wachten, en dit avondmaal voorbij te laten
gaan.
Er is gesproken over Johannes Knijff, die zijn propositie nu al enige malen had gedaan, en tot
p. 314 (Eccl. fol. 33v)
het predikambt was toegelaten door de classis. De vraag was, of wij niet nu en dan gebruik
van hem zouden kunnen maken, door hem hier bij gelegenheid te laten preken, om hem
verder te stimuleren. Anders zouden we zijn ouders maar voor hoofd stoten, die veel kosten
voor hem gemaakt hadden, en hem hadden laten studeren. Hij was redelijk begaafd, en had
zijn leven ook zeer verbeterd. Er werd besloten, dat dit met veel discretie behoorde te
geschieden, geleidelijk aan, en dat we het eerst in de gasthuizen met hem zouden proberen.
[do 14-6-1627]
Met Busschof ben ik ons huisbezoek begonnen, en we hebben weinig problemen gehad:
- de ruzie van Hendrik Jacobsz van Coetsvelt met zijn familie, naar aanleiding van de erfenis
en het testament van Jacoba van Praet, zijn zus, bijgelegd scheen te zijn.
- [Gilles] van der Hegge bracht zijn eeuwige ruzie met zijn schoonvader [Jan Claesz van
Leerdam] ter sprake.699
- Joffrouw Bodes voelde zich ongelukkig door een brief van haar zus.
[zo 17-6-1627]
Verslag uitgebracht over de boeken, die ons zijn gegeven om te onderzoeken voor de kleine
scholen.
We hebben besloten,
- dat de boer buiten Catherijne en de klompenmaker bij de Varkenmarkt zich nog van het
avondmaal zouden onthouden,
- evenals Rembout (Ryndolf).
- We moeten nader onderzoek doen
p. 315 (Eccl. fol. 34r)
naar het het gerucht over de kleermaker in de Massegast.
De gecommitteerden van het college van catechisanten van de Catherijnekerk hebben hun
vergadering gehouden, en zijn in de kerkenraad verschenen. Ze verklaarden, dat de
698
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rentmeester van het Catherijneconvent aangekondigd had, dat ze de ruimte, die zij tot nog toe
voor hun oefening hadden gebruikt, moesten ontruimen. Dat daar woonruimte voor de hertog
van Bouillon gereedgemaakt zou worden. Zij verzochten derhalve, of wij moeite voor hen
wilden doen, zodat hun college, dat nu in de veertig leden telde, een andere geschikte plaats
kon krijgen. Ze voegden eraan toe, dat er in het Brigittenklooster wel iets te vinden zou zijn.
We hebben hun hun geantwoord, dat wij stappen zouden ondernemen, en dat zij donderdag
zouden kunnen horen wat we voor hen hadden gevonden. De kerkenraad heeft daartoe de
preses en de scriba gelast, van Dominicus van den Bogaert, rentmeester, te vernemen wat er
waar van was. En als zij moesten verhuizen, dat ze dan een rekest bij de vroedschap zouden
indienen, en het daar zouden toelichten. Met het verzoek dat men hun een andere ruimte wilde
geven, om zo’n goed werk voort te
p. 316 (Eccl. fol. 34v)
zetten, dat nu ruim acht jaar met succes gedraaid heeft.
[za 23-6-1627]
Uit Abcoude is de huwelijksaantekening overgebracht van jonker Willem van Lier, heer van
Oosterwijk, raad ordinaris in het Hof van Holland, en gecommiteerd tot de ordinaris
ambassade aan de republiek van Venetië, met Agatha van Zuilen van Nievelt,700 dochter van
de heer van Aertsbergen. 701
Toen hebben Busschof en ik huisbezoek beëindigd, en gemerkt dat de heren die het meest van
de kerk profiteren, zich er allerminst bij betrokken voelen:
- [Johan] Strick weigerende aan de deur te komen, omdat hij ‘hooi opdeed’.702
- de Domdeken [Jan van Reede] liet zeggen dat hij niet thuis was, terwijl tevoren zijn andere
dienstmeisje verklaard had, dat hij thuis was.
- [Jan Claesz] van Leerdam deed zijn beklag over zijn vrouw, die hem ten onrechte belasterde,
zonder reden weggelopen was, helemaal aan de drank was, vervuilde, en onverdraaglijk in de
omgang was. Zo erg dat zijn zwager haar moe was, en haar wel kwijt wilde zijn, enz.
[zo 24-6-1627]
Vergaderd in de kerkenraad, en gewoontegetrouw censura morum gehouden.
Er is met de diakenen gesproken over sommige mensen die zij bedeelden, en zich toch
onbehoorlijk gedroegen, met hoererij, vechten en ruzie zoeken, enz.
Onder andere werd genoemd een zekere Geertruid Joris, die in het
p. 317 (Eccl. fol. 35r)
Koningsteegje woonde, die zich in ontucht en ander wangedrag zeer had misdragen.Daarover
kwamen eveneens klachten van haar buren, en er werd gezegd, dat men haar als ze zich
zodanig gedroeg, de bedeling hoorde te ontzeggen.
Sommigen zeiden, dat men de diakenen alleen moest belasten met de lidmaten van de kerk, en
dat alleen aan die de bijdragen van de kerk moesten worden uitgedeeld.
Vertoond werd de vergelijking van de plakkaten over het onderhouden van de zondag, zowel
te Leiden als te Haarlem, met de ordonnantie die in Utrecht gemaakt is. Met de op- en
aanmerkingen over de meest voorkomende overtredingen, om daarover te zijner tijd opnieuw
een verzoek in te dienen.
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Er was een verzoek van de leden van het college dat in het st. Victorkapelletje vergaderde
voor de catechisatie. De groep werd met de dag kleiner, en de plaats die het grote college
vergund was, de Catherijnekerk, was hun afgenomen. Nu vroegen ze, dit college bij hen te
brengen, en daarmee samen te voegen. Daarop werd als antwoord gegeven, dat men zou zien
hun groep te versterken, en dat we daar al enige hoop toe gegeven hadden. Maar een
samenvoeging werd voorlopig niet raadzaam gevonden.
Een zekere proponent verzocht, nu en dan ingezet te worden, zoals aan Cornelis Knijff nu al
vergund
p. 318 (Eccl. fol. 35v)
was, die nog maar net van school gekomen was. Daar is geen nee tegen gezegd, als het op een
bescheiden manier zou gebeuren.
Van de diakenen waren er maar vier aanwezig. Ze waren maar een paar uur van tevoren op de
hoogte gesteld, om naar de de kerkenraad te komen, door nalatigheid van onze predikanten.
Er werd een brief voorgelezen, geschreven in Batavia in Oost-Indië in februari 1626, over een
vrouw die hier samenleefde met iemand. De vraag was, of ze wettig getrouwd waren, wat de
man ontkende, en of zij ook nog een ander huwelijk had gesloten. De brief was ondertekend
door Danckard en Justus Heurnius, maar er was al een paar maanden eerder een brief
binnengekomen over hetzelfde onderwerp, waarop we al geantwoord hadden.
Breyerus zal de volgende dag naar Dordecht reizen, voor de synode van Zuid-Holland.
[zo 1-7-1627]
Het avondmaal is gevierd in de Dom en de Jacobikerk, met een redelijk aantal deelnemers,
maar meest vrouwen, terwijl geen van beide leden der Staten deelnam.
Daarna gecollecteerd in de Dom, ruim 110 gulden.
Verzoek gedaan door de scholen, en we hebben besloten, de concept-schoolorde door de
preses en de scriba aan de vroedschap voor te laten leggen.
De ontheiliging van de zondag.
De misdragingen van sommige lidmaten, of ze geen straf verdienden, met inhouding van
uitkeringen als dwangmiddel.
In de vergadering verscheen de zuster van de heer van Amerongen, de vrouw van [Jacob] de
Swart. Zij verzocht eerst
p. 319 (Eccl. fol. 36r)
een aanbeveling en een getuigschrift van onze kerk, bestemd voor enige predikanten in
Nijmegen. Daarmee konden die haar man behulpzaam zijn bij de magistraat, zodat die hem
voorspraak kon bieden bij de prins, in de hoop dat hij bevorderd kon worden. Maar toen
hoorden wij van zijn wangedrag in de Baya de Todos los Santos, en daarna bij een rel in
Amsterdam. Daar was hij gevangen genomen en ter dood veroordeeld, doch door tussenkomst
van de predikanten weer vrijgelaten. We hebben haar geantwoord, dit niet te kunnen doen,
maar dat Dunganus wel onder zijn eigen naam zou schrijven aan een predikant die hij daar
kende. Omdat zij reisgeld verzocht, is opdracht gegeven, haar bij de brief drie gulden te
geven.
Huwelijksafkondiging gedaan van:
- Meindert van Wassenaar, jonggezel van Bunschoten, met Elisabeth Kegeling, jongedochter
van Gouda, beide wonende in Utrecht, de een aan de Jansdam en de ander op het
Oudkerkhof.703
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- Willem van Lier, heer van Oosterwijk, raad ordinaris in het Hof van Holland, ordinaris
ambassadeur van de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden te Venetië, met Elisabeth
van Zuilen van Nievelt.704
[ma 2-7-1627]
Bij Johannes Flaman is, in mijn aanwezigheid als ouderling, Gijsbert van Coevorden,
kanunnik van st. Jan, op bezoek geweest samen met zijn vrouw. Hij heeft daar onderricht
gekregen in de hoofdpunten van ons geloof, en is aanp. 320 (Eccl. fol. 36v)
genomen als lidmaat van de kerk.
[di 3-7-1627]
Omdat Cornelis [van Wijkersloot]705 dermate verstoord en verbitterd was op zijn broer
[Hendrik van Wijkersloot], toen we hem vroegen om aan het avondmaal deel te nemen,
vertelde hij ons waarom hij zo boos op hem was, en somde hij de punten van zijn
beschuldiging op. Toen zijn hij en zijn broer opgeroepen om in de consistoriekamer te
verschijnen voor de visiteurs van hun wijk. En nadat van weerskanten de klachten gehoord
waren, zijn ze tenslotte voor de schijn met elkaar verzoend. Ze beloofden met de hand op het
hart, dat zij als teken daarvan binnenkort in de Geertekerk aan het avondmaal deel zouden
nemen. In het vervolg zouden zij samen, zoals het hoort, in broederlijke liefde leven. Of
Cornelis dit ook zal doen, zal de tijd leren.706
[do 5-7-1627]
Nadat Johannes Flaman de catechismus uitgelegd had, zijn tien of elf lidmaten, drie mannen
en zeven of acht vrouwen aangenomen.
Er zijn brieven ingekomen, waarin een algemene biddag vastgesteld wordt, voor komende
woensdag 11 juli.
[zo 8-7-1627]
In de Geertekerk hebben ruim 600 lidmaten deelgenomen aan het avondmaal.
Om vijf uur hebben we vergaderd samen met de diakenen, en voorstellen gedaan voor nieuwe
ouderlingen en diakenen. Komende woensdag de nominatie te doen voor degenen die we aan
gaan nemen.
Toen zijn in de vergadering verschenen:
Pieter van der Hagen Willemsz, broer van Steven, de admiraal. Hij had wat gestudeerd, en
had nu door tegenslag en het overlijden van
p. 321 (Eccl. fol. 37r)
zijn weldoeners, geen ondersteuning meer. Hij verzocht een bijdrage om zich wat beter te
kunnen kleden, want hij verwachtte om door de prins bij de bewindhebbers van de OostIndische Compagnie aanbevolen te worden, als voorlezer of een dergelijk ambt. We besloten,
hem aan te bevelen bij de diakenen, en als die hem niet genoeg konden geven, er iets bij te
voegen. En zo is hij heengezonden.
Daniël Piscator, predikant uit de Palts, een corpulente en welbespraakte man, vroeg om
bijstand, evenals Nicolaus Dirksz, schoolmeester uit Baccharach, die vertelde, dat zijn
bewijsstukken hem door de gouverneur van Wesel afgenomen waren. Hij noemde wel een
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zekere predikant in Kampen,707 die hij kende. Beiden spraken tamelijk vlot Latijn, en we
hebben ieder een rijksdaalder gegeven.
De eerste huwelijksafkondiging gedaan van mr. Frans van Noordwijk, doctor in de rechten,
advocaat, weduwnaar van Engeltje Arminiusdr., met Maria Proeys van Fockenbroch,
jongedochter, in de Herenstraat.708 Hij had de naam van zijn vorige vrouw achterwege
gelaten, tegen de gewoonte in, en ook zijn woonplaats. Bij de vrouwen waren twee meer dan
genoeg, omdat haar grootvader maar kleermaker was geweest, en de achternaam van haar
moeder de voornaam van haar vader was.
[wo 11-7-1627]
Er is een bid- en vastendag aangekondigd in de Dom. Teckman en Dunganus preekten, en
eerstgenoemde zeer bekwaam, Dunganus deed het minder goed, naar mijn idee. De hulp van
God, bescherming tegen de vijand, een overwinning zelfs, dat hoopte hij weliswaar, maar
over het verbeteren van onze zonden, waardoor we de toorn van God hebben opgeroepen,
sprak hij weinig. En toch, alleen daar is ons geluk en
p. 322 (Eccl. fol. 37v)
het allermeest onze tegenslag van afhankelijk. Uit de beide geledingen van onze Staten waren
er slecht twee heren aanwezig.
Om vier uur, toen de preken beëindigd waren, is het schriftelijk voorstellen van nieuwe
ouderlingen en diakenen gedaan, en de meeste stemmen kregen:
[ouderlingen]:
Aert van Eck,
Jacob [Jansz] van Bemmel, schepen,
Cornelis Knijff, en
Herman Warnersz van Velthuysen senior,
[diakenen]:
Gerbrant de Beer,
Jacob Splinter,
Willem Cosijnse,
Daniël Hauwaert,
Jacob Marcelisz van Arkel,
Rutger van Bokhoven,
Carel Paulusz.
Ze hebben een kennisgeving gekregen om de volgende dag te verschijnen.
In de Dom preekte [Johannes Knijff], de zoon van Cornelis Knijff, vermoedelijk op
aandringen van zijn vader. Daarna verschenen nog voor het afgesproken tijdstip sommige
kandidaten. Een paar excuseerden zich, omdat ze door andere bezigheden verhinderd waren,
en zich niet konden vrijmaken. Toch hebben ze zich laten overhalen.
De diakenen hebben echter het probleem aangekaart, dat ze vaak direct veel geld nodig
hadden, dat heel laat weer aangevuld werd. Daar moesten maatregelen tegen genomen
worden, zodat ze minder lang zonder geld zouden zitten. Anders zouden ze niet kunnen
instemmen met besluiten van de kerkenraad. Wij beloofden er bij de magistraat op aan te
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dringen, zodat er op dat punt minder geklaagd hoefde te worden, en hiermee gingen ze
akkoord.
[zo 15-7-1627]
En zo zijn hun namen vanaf de preekstoel verkondigd.
In de vergadering van vandaag hebben de preses met
p. 323 (Eccl. fol. 38r)
de scriba en Arnoud van Buchell de opdracht aanvaard, samen met één afgevaardigde die de
diakenen uit hun geleding zouden kiezen, om er bij de magistraat de volgende dag op aan te
dringen, deze kwestie met spoed te behandelen, naar het hun het beste zou dunken.
Er kwam een jongeman uit Glogów in Silezië,709 die daar gestudeerd had. Hij vroeg wat
reisgeld, want hij was op weg naar Leiden. We hebben hem drie gulden gegeven.
Onder de huwelijksafkondigingen was jonker Marcus de Bie, weduwnaar van Lutgera van
Broekhuizen, commandant van slot Loevestein, met Margareta Mom, wonende bij de
Munt.710
[ma 16-7-1627]
We hebben de kwestie bij de magistraat aan de orde gesteld, en kregen te horen dat de zaak
besproken zou worden, en dat er spoedig antwoord gegeven zou worden.
Er werd maar één huwelijksafkondiging gedaan.
Rond dezelfde tijd was uit de Nederpalts een zekere Nicolaes van Someren gekomen, die
vroeger predikant in Winschen was geweest, en om reisgeld vroeg. We hebben hem vier
gulden gegeven.
Een zekere David Lumley711 had uit Joseph Hall712 een aantal uitspraken vertaald, in vier
boeken vervat. Hij bood die aan de kerkenraad aan, maar wij hebben ze aan hem
teruggegeven, maar er wel een rijksdaalder bijgedaan.
Er is gesproken over Izaak Pallache, uit Noord-Afrika, zoon van Jozef Pallache, agent van de
koning van Marokko bij de Staten-Generaal.713 Hij was bereid om samen met zijn echtgenote
het christelijk geloof aan te nemen, ook al had hij daarmee de woede van zijn vader
afgeroepen en kreeg hij vervolging te verdurenen.714 Er werd besloten om dit nader te
onderzoeken, en terwille van hem nam Cornelis Pietersz van Swanenburg op zich, te schrijven
aan iemand die hem kende.
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p. 324 (Eccl. fol. 38v)
Philip Loutre en zijn vrouw waren in de vergadering aanwezig, en wij wilden hem berispen
op grond van een beschuldiging van verschillende [lidmaten]. Maar hij beschuldigde hen
daarentegen hevig, en drong erop aan, dat de vrouwen die tegen hem waren, een verbod
kregen, zo gingen ze met scheldwoorden tekeer tegen hem en zijn vrouw en kinderen. Wij
hebben hem verzekerd, dat wij de zaak zouden uitzoeken.
[do 26-7-1627]
Op de 26e is een vergadering van de diakenen vastgesteld, zodat ze verantwoording kunnen
afleggen over de inkomsten van drie maanden. Uit de ouderlingen zijn voor deze hoorzitting
aangewezen [Jan] van Rijneveld en Cornelis Quint senior.
Uit de laatste classisvergadering waren er twee aanwezig, die informeerden naar gedrag en
zeden van de administrateurs van deze kerk, althans voor de vorm.
Er is ook nog gesproken over Izaak Pallache, de Marokkaanse jood, die er zo vurig naar
verlangde om christen te worden, en vertelde dat hij de overstap niet langer kon uitstellen,
want de joden probeerden hem dagelijks om te praten. Ze hadden hem zelfs 60.000 gulden
aangeboden, wanneer hij en zijn vrouw niet van het geloof van zijn voorouders zou afvallen.
Bovendien werd zijn geweten gekweld door de listen van de duivel, die hem dag en nacht
onder druk zette. Maar hij wilde liever met Christus kiezen voor een armoedig en karig
bestaan, dan nog langer zonder hem in overdaad te leven. Hiertoe werden drie predikanten en
een ouderling aangewezen, om naar zijn geloofsp. 325 (Eccl. fol. 39r)
belijdenis nader onderzoek in te stellen. Wat hij daarover op schrift gesteld had, moesten ze
nauwgezet bekijken. Ze vertelden, dat het nog te vroeg was om naar zijn leven navraag te
doen, omdat hij sinds de tijd dat hij christen wilde worden, steeds op reis was geweest en
voordien bij weinigen bekend was geweest.
En verder, als er door hem vóór die tijd iets nagelaten was, moest dat niet in overweging
genomen worden, omdat hij zich niet alleen tot een ander soort leven, maar ook tot een andere
religie ging voorbereiden. Ze voegden eraan toe, dat er een sterke aanwijzing was, dat hij
vroeger geen slecht leven geleid had, en dat hij door zijn familie met alle middelen
tegengewerkt werd, om zich niet te bekeren.
[vr 27-7-1627]
Izaak Pallache was bij de kerkenraad aanwezig, en vertoonde ons zijn schriftelijke christelijke
geloofsbelijdenis. Naar tevredenheid werd hij ondervraagd over de belangrijkste punten van
de christelijke religie. Daarom oordeelden wij hem waardig om aan zijn verzoek tegemoet te
komen. Maar omdat hij niet in Maarssen gedoopt wilde worden, aangezien daar joden
woonden, stelden we voor, hem naar Jutfaas te verwijzen. Teckman beloofde daarover een
aanbevelingsbrief schrijven.715
[zo 29-7-1627]
Na het gebruikelijke voorstellen zijn in het openbaar in de Dom bevestigd, volgens de oude
gewoonte, de navolgende ouderlingen:
Aert van Eck,
Jacob [Jansz]
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p. 326 (Eccl. fol. 39v)
Van Bemmel,
Cornelis Knijff, en
Herman Warnersz van Velthuysen,716
blijvende:
Mr. Arnoud van Buchell,
Dirk Jacobsz van Velthuysen,
Cornelis Quint senior, en
Cornelis Bor,
aftredende:
Cornelis Pietersz van Swanenburg,
Jan van Rijneveld,
Cornelis Dirksz van Almeloveen,
Jan Aeriensz van Doorn.
Diakenen [nieuwe]:
Gerbrant de Beer,
Daniël Hauwaert,
Jacob Marcelisz [van Arkel],
Willem Cosijnse,
Jacob Splinter,
Carel Paulusz,
Rutger van Bokhoven,
blijvende:
Antoni van Mansvelt,
Jan van Eyckelsbeek,
Jan van Nellesteyn,
Michiel Jacobsz ,
Gerrit Ruys,
Jacob Willemsz Willaerts,
Jacob Wils
aftredende:
Aert Foeyt,
Gijsbert Decker,
Willem van Steenbergen,
Cornelis van Wijkersloot.717
Absolon Jansz, de ziekentrooster, kwam er ook bij, om te bedanken en de aftredenden en
komenden geluk te wensen. Er werd gezegd, dat dit tegen de regels was, omdat hij geen lid
van de kerkenraad was, en ook niet bij de diakenen hoorde, en dat de preses hem dat moest
zeggen. Maar omdat het onaardig was, en weinig te beduiden had, maakte de preses bezwaar,
hem erbuiten te houden.
Bij de eerste vergadering waren Aert van Eck en Jacob van Bemmel afwezig.
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Toen werd er gesproken over Izaak Pallache, die zich te Jutfaas
p. 327 (Eccl. fol. 40r)
had laten dopen, en hier voor de kerkenraad verscheen. Hij vertelde hoe hij door een jood te
Emmerik was bedrogen voor een bedrag van 6000 gulden, die hij van Keulen door een
schipper onder verklaring van ontvangst had laten overbrengen. De jood ontkende, het geld
ontvangen te hebben, terwijl de schipper met handopsteking bij ede verklaarde, dat hij hem
die had zien schrijven. Daarom had hij de jood laten opsluiten, maar toen Utenhoven, de
gouver[neur?], overleden was, had Pinsen, die door de jood omgekocht was, hem vrijgelaten.
Zodoende was hij van alle kanten beroofd, door joden en christenen, wat hem evenwel niet
heeft verhinderd, vol ijver Christus, de ware messias, te volgen.
Maar omdat hij in de steek gelaten werd, zowel door zijn ouders als zijn andere familieleden,
moest hij noodgedwongen om ondersteuning bij de Staten van Utrecht aankloppen. De
predikanten beloofden hem hun aanbeveling te zullen geven. We gaven hem ook een pond
Vlaams uit de collectebus.718
De weduwe van de luitenant van Corbeth wilde een begijnenprebende vragen. Maar Cornelis
Knijff en Cornelis Bor maakten veel bezwaar, omdat het er moeilijk toe zou kunnen komen.
Er kwamen immers nog geen prebenden vrij, en die waren dan voor burgerkinderen
voorbehouden. Johannes Mattheus, doctor in de rechten uit Herborn,719 kwam hier als
afgezant
p. 328 (Eccl. fol. 40v)
van graaf Lodewijk van Nassau, om in ons land steun te zoeken voor de wederopbouw van de
stad en de universiteit van Herborn. De prins had hem 16 rijksdaalder gegeven, wat echt te
weinig is bij zo’n grote behoefte van zo’n naaste familie. Maar niemand van ons was geneigd,
om voor te stemmen.720
Er was ook een voorstel, naar aanleiding van het feit dat Daniël Souterius,721 predikant van
Haarlem, de Staten en de stad een boek had geschonken over de begrafenis van prins Maurits,
waarmee hij het land afreisde. Die hebben hem, hoewel niet van harte, en om niet de schijn te
wekken, de herinnering aan de prins te besmeuren, 20 pond Vlaams geschonken. En geen10
pond zoals wij voorgesteld hadden, maar wat het niet haalde.
Aan het verzoek om de taak van de diakenen te verlichten, had de magistraat nog niets
gedaan.
Voor morgen is een vergadering bijeengeroepen, om een boekhouder te kiezen. Met 18
stemmen werd Gerbrant de Beer tot boekhouder gekozen, ook al speelden de diakenen in
zekere zin onder een hoedje, er stemden slechts drie tegen. Twee van de predikanten, één
ouderling en vier diakenen waren afwezig.
Er is ook aan de orde gesteld, om de taak van de diakenen te verlichten, en de
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p. 329 (Eccl. fol. 41r)
formules van eensgezindheid en eenheid in de religie te ondertekenen.
[zo 5-8-1627]
Voor de kerkenraad verscheen Wilhelmus [van Adena],722 predikant van de gereformeerde
kerk tot Huissen. Hij vertelde dat de lidmaten daar maar over weinig geld beschikten, zodat
zij hun predikant niet konden onderhouden. Hij genoot maar een klein tractement, namelijk
jaarlijks honderd gulden boven huisvesting, en had daardoor aanmerkelijke schulden gemaakt.
Het was te vrezen, als er geen hulp geboden werd door de naburige magistraten en kerken, dat
zijn kerk geheel zou vervallen, tot spot van de vijanden der ware kerk. Hij was daarom
aangewezen op de nabijgelegen steden en kerken, om die te vragen, hun christelijke mildheid
te tonen. Daartoe vertoonde hij ons ook zijn machtiging van de voornoemde kerk, en
aanbeveling van de predikanten van Arnhem. En bovendien de lijst van de giften die anderen
gedaan hadden, namelijk 250 gulden door de kerk van Amsterdam, 100 door de stad Haarlem,
50 door de magistraat van Den Haag, 100 van Leiden, en evenveel van Delft en Dordrecht.
We hebben beloofd hem te behulpzaam te zijn, en hem de volgende dag bij de vroedschap aan
te bevelen.
p. 330 (Eccl. fol. 41v)
Omdat de laatste classis voor de synode aanstaande was, werd er gevraagd om, als iemand
agendapunten had, die de volgende vergadering in te willen brengen.
Huwelijksafkondiging van Johan van Schagen, ontvanger van de Staten-Generaal te
Steenbergen, met Geertruid van der Lingen, jongedochter te Utrecht.723
[ma 6-8-1627]
De vroedschap heeft de predikant van Huissen als toelage 100 gulden gegeven, de professor
uit Herborn 50 gulden.
We hebben de diakenen gevraagd, hun dienst te willen aanvaarden, en hebben beloofd, het
geld dat ze tekort komen, voor de eerste maand voor te schieten. We zouden intussen moeite
doen, om orde op zaken te stellen voor de betaling, of iets anders. Ze zijn tevreden gesteld.
[zo 12-8-1627]
Vergaderd. Voor de classis die hier dinsdag zal worden gehouden, is uit onze geleding
Cornelis Bor, ouderling, aangewezen.
Er is gesproken over [Henricus] Caesarius, die herhaaldelijk en met veel betuigingen blijft
aanhouden om met ons aan het avondmaal deel te nemen. En dat terwijl hij vast blijft houden
aan de vijf remonstrantse artikelen, en er spijt van heeft, onze kerk bestreden te hebben. We
hebben besloten, dat we hem nog eens zou ondervragen over zijn mening, waartoe we hebben
p. 331 (Eccl. fol. 42r)
aangewezen preses en scriba, Teckman en Dunganus, met Jacob van Bemmel uit de
ouderlingen. Daarna zullen we de zaak in de classis brengen, en vervolgens in de synode.
Er werd verteld over andere suspecte leer, van de volmaaktheid der gelovigen, en van de
krachten van de mens tot het goede enz., die allemaal schuil gaan onder de vijf artikelen.
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In de Zuid-Hollandse synode, dit jaar te Dordecht gehouden, was een dergelijk geval
verworpen, zelfs niet toegelaten bij een simpel lidmaat, en nog minder bij een predikant. Men
is het erover eens, dat niemand aangenomen mag worden, die nog vasthoudt aan de leer van
de remonstranten, tenzij hij onze kerk als de ware erkent, zich volgzaam gedraagt en zich
onder censuur stelt.
De ondertekening van de nieuw aangenomen ouderlingen is uitgesteld, omdat dat het donker
begon te worden.
Johannes Flaman bracht naar voren, dat de preekstoel in de Geertekerk zeer onpraktisch was.
Hij stond te laag en het deksel was te klein, zodat het stemgeluid vaak verdween, en niet
helemaal tot achteraan kon komen.
Busschof is naar de synode van Overijssel vertrokken.
p. 332 (Eccl. fol. 42v)
[di 14-8-1627]
We hebben informatie gekregen over de gesprekken met [Henricus] Caesarius, inzake de drie
punten, namelijk van de algemene voldoening van Christus voor de zonden, van de vrije wil
en het volbrengen, en ook van de volmaaktheid van leven tijdens dit leven. Hij verklaarde, dat
hij daarin hetzelfde geloofde als wij, hoewel hij altijd een voorbehoud maakte, om zijn
overtuiging te behouden in de vijf artikelen van de remonstranten, waarin hij het
tegenovergestelde scheen te geloven. In die zin dat daaruit moest volgen, ofwel dat hij die
punten niet echt goed begreep, of dat hij geheel te kwader trouw handelde.
Enerzijds stond zijn hoge ouderdom, hij was bijna 80 jaar, en de ijver die hij toonde tijdens
het gesprek, en ook de stellige verklaring die hij gaf, dat hij onze kerk voor de ware
christelijke kerk hield, waarin hij wilde leven en sterven. Anderzijds leek hij zichzelf tegen te
spreken, en ook omdat hij de artikelen, die hij wel kende, niet had willen ondertekenen.
Daarom besloten we hem te vragen, bij de volgende vergadering eens binnen te komen. Want
als hij daar dezelfde verklaring wilde goedkeuren, zouden we hem, zoals sommigen meenden,
tot het avondmaal kunnen toelaten. Maar als hij dat weigerde, kon hij de verdenking van
ongehoorzaamheid niet ontgaan, en zou hij de schuld op zich te laden, dat hij niet aan het
avondmaal had deelgenomen, enz.724
p. 333 (Eccl. fol. 43r)
[zo 19-8-1627]
Toen Caesarius voor de kerkenraad was ontboden, gaf hij als antwoord, dat het ongelegen
kwam, en dat hij nu over de verklaring die hij gegeven had, anders dacht. Waaruit zijn bedrog
duidelijk bleek, de ene keer bekende hij, de andere keer ontkende zijn geloofsovertuiging. We
hadden nu genoeg bewijs om hem in het ongelijk te stellen, en dat hij ofwel wisselvallig of
bedriegelijk in zijn woorden was. Toch zouden we hem nog eens opzoeken, en zien wat hij
zou verklaren, om als we dat gehoord hadden, de gesprekken die met hem gevoerd zijn te
noteren
Reingolt, de geschorste voorlezer, heeft verzocht om weer aangesteld te worden. Er is
besloten, hem nog niet toe te laten tot het avondmaal, en pas daarna, als hij voldoening
gegeven heeft, te verklaren, dat hij weer toegelaten wordt tot het avondmaal en zijn functie als
voorlezer.
Een kartuizer monnik, afkomstig uit Vlaanderen, had aan de diakenen een bijdrage gevraagd
voor zijn levensonderhoud, en om zijn studiën te vervolgen. We hebben hem verzocht, of hij
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een voorbeeld van een preek wilde laten horen, omdat hij al enige tijd in zijn klooster had
gepreekt. Hij begon daar niet graag aan, zei hij, omdat onze manier van preken hem onbekend
was, en hij ook geen tijd had. Hoe het ook zij, tenslotte is hij overp. 334 (Eccl. fol. 43v)
gehaald om een kleine toespraak te houden voor een paar predikanten. Daartoe boden we hem
boeken aan, en gaven hem alle vrijheid, om een onderwerp te kiezen naar eigen goeddunken.
En zo lieten we hem gaan. De diakenen hebben hem een gulden in de maand toegezegd.
We werden ook verzocht, de preekstoel in de Geertekerk te komen bekijken en te laten
vertimmeren.
Huwelijksafkondiging van jonker Jacob van Homburg, jonggezel, wonende aan de Voorstraat,
met Maria van Flete, weduwe van Robert Waese, Engelsman, wonende aan de Neude.725
Frans van Amerongen verzocht een attestatie, dat hij lidmaat was van de kerk, als
aanbeveling, om een erfenis van de minderjarige kinderen van zijn zoon te verkrijgen te
Amsterdam.
Uit de classis werd verteld, dat daar niets gebeurd of behandeld was, wat onze kerk of de kerk
in het algemeen aanging, maar alleen dat er een ouderling gekozen was om de synode bij te
wonen.
[do 23-8-1627]
In de Dom heeft Johannes Westenburg gepreekt.726
En er zijn vier kinderen gedoopt, met name Geertruid, kind van rector Antonius Aemilius [en
Agnes van Langen]. De grootmoeder en tante Sara Aemilius, vrouw van [Cornelis van]
Deuverden waren getuigen.727
p. 335 (Eccl. fol. 44r)
Rond deze tijd is [Laurentius] Modeus,728 predikant van Wijk bij Duurstede, beroepen in Den
Haag.
[zo 2-9-1627]
Omdat ik niet bij de laatste vergadering ben geweest, heb ik vernomen, dat in de zaak van
[Henricus] Caesarius verschillende meningen naar voren zijn gekomen, maar dat er niets
besloten was. Hij had opnieuw verklaard, dat hij het met onze kerk hield, geen andere
christelijke kerk te kennen, en inzake de vijf artikelen niet anders te gevoelen, dan wat Philipp
Melanchton en [Heinrich] Bullinger729 in hun schriften hebben nagelaten.
Voor het bijwonen van de synode, die op 4 september hier gehouden zal worden, is Cornelis
Bor aangewezen.
Een zekere Daniel Wisnerus (Wismarius?),730 uit Görlitz in Silezië, theologie-student,
verscheen in de vergadering. Hij vroeg een toelage, om zijn studie in Franeker voort te zetten
725
Joncker Jacop van Homborch, won. op de Voorstraet, tr. joffr. Maria van Flets, wed. van Rudolphus Waese,
won. op de Neu, DTB 94/236, 19 aug. 1627.
726
Johannes Westenburg, geb. Utrecht 1599, pred. Dordrecht 1626, zie Bijlage 1.
727
Geertruyt, vader Antonius Amilius, rector, get. joffrouw Van Langen ende joffrouw Melis, DTB 2/68, 24 aug.
1627 (Anthonius Melis van Aken, tr. Agnes van Langen, zie Observationes fol. 96v. Haar ouders waren Johan
van Langen en Maria IJselmuiden. Zie NNBW 1, 38-39).
728
Laurentius Modeus, geb. Utrecht, pred. o.a. Wijk bij Duurstede1611, Den Haag 14 nov. 1627, gest. 1642,
ziew Bijlage 1.
729
Philipp Melanchton (1497-1560) Duitse hervormer, vriend van Luther; Heinrich Bullinger (1504-1575),
Zwitserse hervormer, opvolger van Zwingli.
730
Zie het Album studiosorum van Franeker (Fockema Andreae en Meijer 1968), p. 82 nr. 2412: 15 sept. 1627,
Daniel Wisnerus, Silesius, theol.
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en Nederlands te leren, zodat hij de kerk en ook de school zou kunnen dienen. Hij moet het al
een poos doen zonder zijn baantje als opvoeder van twee adellijke jongeren, en nu was hij zijn
vader gevolgd naar Amsterdam. Hij sprak vrij goed het Latijn, en was vlug van verstand. Hij
werd heengezonden met wat reisgeld, en onze goede wensen.
[di 4-9-1627]
De synode is begonnen, met als vertegenwoordigers uit Gelderland [Adrianus] de Raedt, uit
Overijssel V. Langius, uit Zuid-Holland [Cornelis] de Vrij, en uit Noord-Holland Trigland;
Suavius was preses.731
Tenslotte werd de zaak rond Dunganus besproken. Hij had wat lopen fantaseren over een of
andere afscheiding van de remonstranten, die hij verdeelde in rechtzinnigen en hardnekkigen,
zachtmoedigen en twijfelaars, socinianen
p. 336 (Eccl. fol. 44v)
en neutralen. Hij dacht erover, die aan te kunnen trekken, en had zich, zonder dat zijn
medebroeders het wisten, tot de prins gericht, en een boekje aan hem opgedragen.732 Dit
bedenksel van hem had hij aan andere synoden en classes toegezonden.
De meesten vonden het maar arrogant van hem, dat hij er met niemand van zijn confraters of
met theologen over gesproken had, en ook dat hij niet de gewone procedure gevolgd had.
Eerst ontkende hij wat hem verweten werd, en zei dat hij het niet geschreven had, en dat het
belang van de kerk er niet mee gemoeid was. Maar toen hij met bewijzen in het nauw
gebracht werd, bekende hij het, en kon hij ook het boekje niet verbergen. De meesten vonden,
dat hij ondoordacht en tegen de regels in gehandeld had. Hij onderwierp zich tenslotte, en
beloofde, zich aan de voorschriften te houden. Hij verzekerde ons, zoiets nooit meer te
ondernemen, op wat voor manier dan ook, tenzij met medeweten van degenen die het moesten
weten en die er belang bij hadden. Hiervan is een verklaring opgesteld, die hij ondertekend
heeft.
Door een aantal ondertekeningen is toen ook een strakkere band gelegd, tot behoud van de
reeds stevig gevestigde religie, zodat voortaan niemand meer iets nieuws met de kerk kan
ondernemen, tenzij met algemene instemming. Deze zaak heeft de nodige tongen losgemaakt,
en uiteenlopende meningen uitgelokt. Sommigen zijn van oordeel, dat hij alles niet zelf op
papier heeft gezet, maar dat het door andere aanstichters bedacht is, om de kerk en
tegelijkertijd de republiek in verwarring te brengen.
p. 337 (Eccl. fol. 45r)
[do 6-9-1627]
(Wassenburg heeft gepreekt in de Dom).
731

Zie voor deze predikanten Bijlage 1.
Redenen van consideratien: dienende om de gereformeerde ghemeijnten bij den anderen te houden, ende so
veel doenlyck, alderhande scheuringe onder de selve te voorhoeden. Genomen ende getrocken uyt de schriften
ende boecken der remonstrantsche leeraren, ende t'samen gestelt tot vrede ende ophouden van vordere
verdeeltheyden (Utrecht, z.j.[1626]). Dit werk is behandeld door Carolus Ryckewaert, remonstrants predikant, …
in zijn geschrift: Consideratien van eenighe ledematen vande ware, suyvere, christelijcke ghereformeerde kerk
op 't boecxken van C.v.D. onlancx tot Utrecht uytghegheven met den titel: Redenen van consideratie etc. (z. pl.
1626). Daarop schreef Dunganus weer: Salvatien van 't geschrift onlangs uyt-gegeven tegen de remonstrantsche
afgesonderde vergaderingen.... Nodigh by dese tijd gelesen te worden om te verstaen of de verbodene bysondere
byeencomsten der remonstrants-gesinden hier te lande wettelyck of onwettelyck zijn (Utrecht 1626). Voorts: Den
vreedsamen christen, voorghestelt in een christelijcke ende zedige aensprake aen den remonstranten over haren
vryen gods-dienst (Utrecht 1628); en Tsamenspraeck tusschen Man ende vrou.... (z. pl. 1630) over hetzelfde
onderwerp’. Bron: NNBW 8, 440-441; zie ook Pollmann 2000, p. 187, noot 126.
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Er waren er, die heel deze bedriegelijke opzet toeschrijven aan burgemeester Jan Florisz van
Nijpoort, en [jonker Godert van Reede,] de heer van der Horst. Zie hadden hem een met de
hand geschreven boekje laten zien dat er tegenin ging, en door de kerk van Amsterdam
uitgegeven was. En hij had het, zo wordt gedacht, aan Jan van Nellesteyn opgedragen.
Er werd gevraagd, of hij er bezwaar tegen zou maken om het boekje aan de drukpers toe te
vertrouwen, of dat hij er zijn toestemming aan zou geven. Daar had hij op geantwoord, dat het
eerst voorgelegd moest worden aan de kerkenraad, en vervolgens aan de classes, zoals
gewoonlijk. Daar was Van Nijpoort het helemaal niet mee eens, en daarom was die uitgave
niet doorgegaan.
[za 8-9-1627]
Huwelijksaantekening van:
- Andries van der Molen, jongeman te Utrecht, met Mechteld Catharina van Santen,
jongedochter, wonende in Den Haag.733
- Gillis Mainart, jongman, kanunnik, wonende in Utrecht, met Maria Quaetgebuur, beide
wonende in de Loeff Berchmakerstraat.734
[zo 9-9-1627]
Gepreekt in de Dom Trigland, in de Jacobikerk ’s morgens [Cornelis] de Vrij, ’s middags
[Adrianus] de Raedt, nu te Tiel staande, die alle drie worden geprezen om hun goede gaven en
welsprekendheid.
Na de middag op de gewone tijd vergaderd in de Dom. Er is besloten, de voorzangers te
verzoeken, bij het zingen voor de preekstoel te gaan staan, op de plaats die daarvoor bestemd
was.
Inzake de ontheiliging van de zondag, benadrukte ik, dat we er beter op aan konden dringen,
dat de ordonnanties die hierover al
p. 338 (Eccl. fol. 45v)
waren uitgevaardigd, nageleefd zouden worden. Door nieuwe toe te voegen, zou men daarop
wachten, en zouden de oude regels helemaal genegeerd worden en in onbruik raken. Maar
mijn woorden konden niet doordringen in hun weerbarstige koppen. Overduidelijk tot schade
van de vroomheid. 735
Toen [Andries] van der Molen vroeg, of bij de tweede huwelijksaankondiging de attestaties
afgegeven konden worden, werd hem gezegd, dat zoiets tegen de gewoonte en onredelijk zou
zijn. Het moest ook in de notulen opgenomen worden, zodat niemand over dit onderwerp nog
ooit kon twijfelen. Het was onbetamelijk en strijdig met de waarheid, als er na de tweede
huwelijksaankondiging al een attestatie afgegeven werd, alsof het huwelijk al voltrokken was.
Er konden immers ook na die tijd nog belemmeringen tegen het huwelijk bekend worden.
Aan Daniel Wismarius (Wisnerus)736 heeft de diaconie, net als [die van] de kerk van Alkmaar,
een toelage gegeven van 24 gulden, mits hij een blijk van zijn studie zou tonen en ook een
getuigschrift. Er werd gezegd, dat hij goed Nederlands sprak en hij niettemin beloofde,
Nederlands te willen leren.
Hier werd toe besloten, want alhoewel hij zich met enige moeite verstaanbaar kon maken, was
het niet genoeg voor zijn voornemen, om in het Nederlands te prediken, waar een grotere
taalvaardigheid toe vereist wordt.
733
De heere Andreas van der Meulen, won. op de Nieuwegraft bij de Munte, tr. joffr. Machteldt Catharina van
Santen, won. in ’s-Gravenhaghe, DTB 94/238, 16 sept. 1627.
734
Jelis Mainert, j.g. van Ceulen, tr. Maria Quaetgebuyr, j.d. van Amsterdam, beyde won. in de
Ballemakersstraet, DTB 94/238, 19 sept. 1627.
735
Pollmann 2000, p. 179, noot 80.
736
Zie fol. 44r.
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p. 339 (Eccl. fol. 46r)
Er is besloten, komende zondag, 16 september, het avondmaal aan te kondigen. Sommigen
vonden, dat het die dag al gehouden zou moeten worden.
De zaak van Dunganus zou (als die niet nu al bekend geworden was) door de predikanten
verzwegen zijn voor de kerkenraad. Dat vond ik maar vreemd, omdat er ons veel aan gelegen
is, te weten, hoe de predikanten zich gedragen. Te meer, als zij iets nieuws in de kerk buiten
de orde proberen tot stand te brengen. Hierop werd ons gezegd, dat de zaak in opdracht van de
classis aan de synode was overgedragen, en daar afgehandeld was, en dat hij hun daar
voldoening had gegeven. Maar ik weet niet, of hij daarmee het schandaal, dat al in de kerk en
onder de lidmaten verspreid was, weggenomen heeft. En of het behoorlijk is, dat men zoiets
voor degenen die mede-beoordelaars in de kerk zijn, te verzwijgen.
[zo 16-9-1627]
In de Nicolaikerk heeft Dunganus gepreekt. Hij nam zijn onderwerp uit de brief van Paulus
aan de Galaten hoofdstuk 2 [vers 6-9]: ‘De belangrijkste broeders hebben mij tot niets
verplicht. Integendeel, toen ze inzagen dat mij de verkondiging onder de heidenen was
toevertrouwd, zoals aan Petrus de verkondiging onder de besnedenen, en ze dus de genade
erkenden die mij geschonken was, toen reikten Jacobus, Kefas en Johannes die als
steunpilaren golden, mij de broederhand.’
p. 340 (Eccl. fol. 46v)
Deze passage leek bedoeld om zich vrij te pleiten, maar hij heeft zijn grenzen niet
overschreden, en hij nam in de middagpreek een deel terug.
Er werd aangekondigd, dat het avondmaal over drie weken gevierd zou worden.
Busschof en Teckman, Cornelis Bor en Herman Warnersz van Velthuysen waren afwezig in
de kerkenraad .
Er is gesproken over de zondagsscholen, en over de markten en dergelijke negoties, die de
zondag ontheiligden; verder is bijna niets aan de orde gekomen.
Er zijn pasquillen rondgestrooid over de handelwijze rond Dunganus. Dat hij de kerk
probeerde te overheersen, roomse kinderen in de kerk wilde dopen, en dat soort leugens en
aantijgingen.
[zo 23-9-1627]
Aan de orde gesteld is de ontheiliging van de zondag, maar het onderwerp is uitgesteld tot na
de viering van het avondmaal. De bedoeling is, dat Busschof, na vergelijking van onze
plakkaten met die van Leiden en Haarlem, een voorstel maakt, en dat we dit aan de magistraat
aanbieden.
Er is gediscussieerd over het doorrijden met karren, markt houden, wangedrag, enz., en dat de
schouten hun taak rond deze kwestie slecht uitvoerden.
Men zou ook aan de zondagsschool denken, om de jeugd
p. 341 (Eccl. fol. 47r)
van de straat te houden en het moedwillig wangedrag tegen te gaan, en om ze wat te leren.
Er is weer over de reciterende kinderen voor de preekstoel gesproken, en dat is weer
uitgesteld.
De schoolbestuurders zeiden over de schoolorde, dat de vroedschap er weinig waardering
voor had, en wilden een ander concept laten schrijven.
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De boekhouder van de diaconie meldde, dat op vrijdag (5 oktober) voor st. Victor een
algemene collecte zou worden gehouden, en vroeg of dit van de preekstoel kon worden
aangekondigd.
We zullen komende dinsdag beginnen met de zittingsdagen voor het aannemen van lidmaten.
We zijn gevraagd om de confessie, die door Abraham [Jansz?] gedrukt is, aan te bevelen,
omdat hij die op verzoek van de kerkenraad gedrukt had.737
Herman Warnersz van Velthuysen verklaarde, verzoend te zijn met Aert van Eck.
Dunganus verklaarde, voldoening te hebben gegeven aan de synode, en tevreden te zijn met
de akte, die van zijn zaak gemaakt is.
De kerkenraad was voltallig, uitgezonderd Johannes Flaman.
p. 342 (Eccl. fol. 47v)
[wo 26-9-1627]
De kerkenraad vergaderde extra, en werd er door de preses op gewezen, dat er komende
zondag censuram morum zouden worden gehouden.
Het was te duchten, dat althans door de diakenen gesproken zou worden over de kwestie
tussen Aert van Eck en Herman Warnersz, en wat men in de zaak zou doen. Die deed zoveel
stof opwaaien, dat velen erdoor onsteld en geërgerd waren, en het niet genoeg was, dat de
partijen zich hadden verzoend. Er is derhalve besloten, dat de preses en scriba namens de
kerkenraad naar zijn huis zouden gaan, om hem de ergernis voor te houden, die al ontstaan
was. Ze zullen hem daarover vermanen, en hem voorhouden, of het niet beter zou zijn, dat hij
deze keer van het avondmaal af zou zien. Hij zal nog vernemen welke belijdenis hij zal
hebben te doen. Daarvan zullen ze verslag uitbrengen aan de kerkenraad bij de eerste
gelegenheid, aangezien hij nu met de delegatie namens de vroedschap naar de prins was
gezonden, en dus nog afwezig was.
p. 343 (Eccl. fol. 48r)
[do 27-9-1627]
Mijn huisbezoek ben ik samen met Busschof begonnen en heb ik beëindigd, en we hebben
meer dan 150 lidmaten gevisiteerd. Zonder opvallende problemen, alleen de zuster van Joost
Willemsz van Reimerswaal, had over haar nicht, een dochter van Joost, veel te klagen. Het
ging om het harde en onchristelijke gedrag van deze nicht tegenover haar schoonmoeder (die
nochtans zeer werd geprezen om haar fatsoenlijke afhandeling van de boedel). Zo had ze zich
ook misdragen tegenover haar eigen vader in de laatste fase van zijn leven, en ondanks dat
had ze toch aan het avondmaal deelgenomen. Wij hebben gezegd, dat we haar door de
visiteurs van het kwartier zouden laten aanspreken, om haar naar behoren tot een
schultbekentenis te brengen.
- De vrouwe van Brederode, douarière, was niet in de goede gesteldheid voor het avondmaal,
merkten we.
- de Domdeken [Jan van Reede] excuseerde zich, dat hij buiten de stad moest zijn.
- Johan Strick en
- Jacob van Asch van Wijk waren niet thuis, net als
- [Margaretha van Mathenesse], de vrouwe van Dukenburg,
- en haar zoon [Hendrik Valkenaer].
[ma 1-10-1627]
Met Teckman huisbezoek gedaan, met weinig problemen.
737

Mogelijk Abraham Jansz, zie fol. 31r.
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Alleen wat ruzie tussen Gerrit Jansz, de backer aan de Visbrug, met zijne zwagers.
Ik hoorde, dat bij de censura morum de diakenen niet waren
p. 344 (Eccl. fol. 48v)
verschenen, afgezien van twee, Daniël Hauwaert en en Jacob Willemsz Willaerts. Ze zeiden
weinig heil te zien in zo’n vorm van gewetensonderzoek, omdat het riskant was en mensen
boos werden, als ze zich aangeklaagd voelden. Ze vonden ook dat de censuur behoorde te
geschieden voor het huisbezoek, dat toen grotendeels gedaan was.
Ik heb vernomen, dat de nieuwe christen, Izaak Pallache, op zijn verzoek van de Staten 100
rijksdaalder, en van de stad 100 gulden heeft gekregen, en dat zijn kind, waarvan zijn vrouw
zwanger was, door de vroedschap ten doop geheven zal worden.738
[zo 7-10-1627]
Het avondmaal is in de Dom en de Jacobikerk gevierd, ik was afwezig en naar Leiden
vertrokken.
[za 13-10-1627]
Er zijn enige huwelijksafkondigingen gedaan, onder andere van Jan Gerritsz Valk, jonggezel
van Utrecht, bakker, met Agnietje Adriaens, jongedochter van Culemborg.739 Hij had
gehoord, dat zij zwanger was van het kind van een ander, en had de afkondigingen laten
ophouden. Maar nu hij van haar onschuld heeft gehoord en haar belofte heeft gekregen dat zij
zich goed zou gedragen, wil hij de afkondiging door laten gaan, wat de volgende zondag is
gebeurd.
Twee personen, een predikantsvrouw met een andere, uit Westfalen740 gekomen, hebben
reisgeld
p. 345 (Eccl. fol. 49r)
gekregen.
[zo 14-10-1627]
De volgende dag heb ik met Herman Warnersz van Velthuysen geassisteerd, terwijl Busschof
en Breyerus het avondmaal bedienden in de Nicolaikerk, waaraan redelijk veel lidmaten
hebben deelgenomen.
Onder hen waren:
- [Hendrik Valckenaer], de schout,
- [Antoni] van Hilten, secretaris van de Staten,
- Jan van Nellesteyn met zijn vrouw,
- Gerrit Jansz van der Hoolck,
- [Gijsbert] van Coevorden, onderschout,
- [Andries] van der Molen,
- [Vincent] van Drielenburg,
- Hendrik van Wijkersloot met zijn vrouw,
- [Jan] van Rijneveld met zijn vrouw, en ook
- mijn vrouw, en zeer veel anderen.
Afgekondigd van de preekstoel, dat men voortaan om zeven uur zal ophouden met preken in
de Nicolaikerk, en om acht uur beginnen, en de huwelijksaantekeningen op zaterdag om drie
uur.
738

Boele 2006, p. 13, abus. 27 september 1627.
Jan Gerritsz Valck, j.g. van Utrecht, tr. Agnietjen Aeriaens, j.d. van Cuylenburch, beyde won. aen de
Voorstraet, DTB 94/242, 21 okt. 1627 (Zie ook fol. 48v).
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‘Bovenlanders’ kwamen uit Westfalen, WNT 3, 888.
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’s Avonds kerkenraad gehouden, en toen besloten, dat we voortaan op donderdag om 2 uur na
de middag zou vergaderen.
Er verscheen in de vergadering een afgezette predikant [Teschemacher], die eertijds in Kleef
had gestaan. Hij had evenwel geen getuigschrift, noch van een synode, noch van een classis,
of van een confrater, terwijl hij toch een slechte naam had, en een verre van onbesproken
leven had geleid. Met een bescheiden reisgeld hebben wij hem laten gaan.
Abraham Cornelisz, een wever, aangesteld om degenen die met de pest besmet waren, te
troosten, verzocht ons, omdat zijn aanstelling deze maand zal aflopen, of wij de magistraat om
verlenging wilden verzoeken.741
p. 346 (Eccl. fol. 49v)
Jan Gerritsz Valk is ontboden, en is ook verschenen. We hebben hem aangezegd, dat hij niet
met zijn bruid [Agnietje Adriaens] zou mogen trouwen, hoewel de huwelijksafkondigingen
gegaan waren, voordat het kind geboren was. Zijn eer was in het geding, en de kerk zou in
opspraak komen. Maar als hij het bij rekest aan de magistraat wilde verzoeken, en die
toestemming wilde geven, mocht hij dat doen.
Beza behandelt dit probleem in zijn boekje De repudiis et divortiis,742 blz. 89. Hij wilde zelf
liever de schande bedekken met de mantel van het huwelijk, omdat hij de bruid kende.
De schoenlapper bij de Geertekerk, die zich door de drank dikwijls misdroeg, en dan met
iedereen ruzie zocht, kwam zich beklagen. Hij had een zeker vrouwspersoon, dat hem afwees,
beledigd en haar een hoer genoemd. Zij had hem toen met gelijke munt betaald, en bovendien
was hij door haar broeder, die soldaat was, afgeranseld. Nu klaagde hij bij ons over deze
vrouw.
Hij was zelf begonnen, dus hebben we hem gezegd dat hij zich voortaan rustig moest houden.
We zou haar erover aanspreken en bestraffen, zodat zij ook tegenover hem haar mond zou
houden. Maar
p. 347 (Eccl. fol. 50r)
omdat hij eerherstel van haar wilde hebben, hebben we hem nog gezegd dat hij op een
verkeerde manier te werk ging. Dat hij eerst enige eerzame personen naar haar had moeten
sturen. Als zij dan nog was doorgegaan met beschuldigen of uitschelden, dan had hij reden
gehad, hierover bij de kerkenraad te klagen. Nu konden wij niets anders doen dan bestraffen,
en de hoogste straf was, degenen die zich misdroegen, van het avondmaal af te houden.
Ryndolf, voorlezer in de Buurkerk, is tot het avondmaal toegelaten, en heeft er deze dag in de
Nicolaikerk aan deelgenomen.
Laatste huwelijksafkondiging van Hendrik Hendriksz van Stamhorst, jonggezel van Utrecht,
wonende aan de Wittevrouwenbrug, en Cornelia Martens van Rewis, jongedochter (maar met
haar goede naam was het kwalijk gesteld), uit Den Haag, die gratis bij [Emerentia van
Wijngaarden], vrouwe van Nederhorst, op het Janskerkhof woonde.743
[zo 21-10-1627]
Aangekondigd, dat er over een week begonnen zou worden met de avondpreken uit Hosea,
hoofdstuk …
[do 25-10-1627]
741

Op fol. 28v is sprake van Abraham Jansz of Absolon Jansz; DTB 122/031 sieckebesoecker van de
contagieuse sieckten, Abraham Cornelisz, begr. ??
742
Theodorus Beza, Tractatio de repudiis et divortiis, o.a. Genève 1591.
743
Heyndrick Heyndricksz van Stamhorst, j.g. van Utrecht, won. aen de Wittenvrouwenbrug, tr. Cornelia
Martens van Reuwen, j.d. uyt ’s-Gravenhage, won. op St. Janskerkhoff, DTB 94/242, 21 okt. 1627.
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Ik was aanwezig, maar er waren vier ouderlingen afwezig. Aert van Eck was in Arnhem, Dirk
Jacobsz van Velthuysen in Den Haag, en ook Jacob van Bemmel en Cornelis Quint senior
waren afwezig. Er is toen besloten, dat we precies om twee uur zouden vergaderen op straffe
van boete. De deurwachter zal de kerk na half
p. 348 (Eccl. fol. 50v)
twee openen, zo is hem opgedragen.
Françoise Jacobs de Lille had de tweede huwelijksafkondiging van Lenart, een tamboer, met
NN , laten ophouden, omdat ze beweerde dat hij negen jaar geleden met haar was getrouwd,
en zij een kind van elf jaar van hem had. Zij vertoonde een attestatie van Pierre Agache,
predikant in de Waalse kerk, dat zij een aantal jaren geleden voor hem verschenen waren, om
hun huwelijk te laten aantekenen. Maar omdat hij twijfelde, of zij een ongehuwde vrouw was,
verzocht hij daar een attestatie van, die ze de volgende dag mee moestbrengen, maar dat is
niet geschied.
Daarmee meende hij, dat hij van haar ontslagen was, maar zij hield aan hem vast, omdat hij
nog lang daarna met haar samengeleefd had. Haar vader was hier geweest om een verklaring
te geven over hetgeen hij vernomen had over haar eerste man, die hij niet had willen
accepteren. Maar omdat wij de zaak niet verder konden helpen, hebben wij hun beide
aangezegd, dat ze de zaak voor het gerecht zouden moeten brengen. Zolang de zaak in
behandeling was, zou alles in onbeslist blijven, totdat het gerecht uitspraak gedaan
p. 349 (Eccl. fol. 51r)
had, en daar zou men zich naar gedragen. En zo zijn ze heengezonden.
De preses, de scriba en Arnoud van Buchell zijn aangewezen, om aan de vroedschap de zaken
van de diaconie voor de armen te bepleiten.
Een monnik, die gereformeerd geworden was en nu in Gorinchem woonde, hebben we zes
gulden gestuurd voor zijn levensonderhoud, hij heette ….
[zo 28-10-1627]
Vanaf de preekstoel huwelijksafkondigingen van:
- Claes van Zijp, jonggezel in de Massegast, met Geertruid Kempenaer, weduwe van mr.
Evert Verhaer, voorlezer in de Dom.744
- Samuel Speenhof, jonggezel, met Maria Jorisdr. van Riebeeck, weduwe van Aert
Versteeg.745
[do 1-11-1627]
Vergaderd terwijl alle ouderlingen afwezig waren, behalve Aert van Eck, Arnoud van Buchell
en Cornelis Knijff; ook Teckman was afwezig. Breyerus heeft de taak van preses aanvaard.
Omdat de 6e, komende dinsdag, classis zal worden gehouden, is daartoe aangewezen als
ouderling Aert van Eck, schepen van Utrecht. Maar hij kon zich niet vrijmaken, en daarom zal
Cornelis Knijff zijn plaats innemen.
[ma 5-11-1627]
Breyerus, preses, Suavius, scriba, Arnoud van Buchell, ouderling, Willem Cosijnse en Antoni
van Mansvelt, diakenen, geassisteerd met de boekhouder Gerbrant de Beer, hebben binnen
gestaan in de vergadering van de vroedschap. Ze hebben aangertoond, dat de diakenen die nu
drie maanden in functie zijn, boven de collec744

Nicolaes van Sijp, j.g. won. Onder de Snippevlucht, tr. Geertruyt Kempenaers, wed. van mr. Evert Verhaer,
won. in de Oudemunsters Trans, DTB 94/247, 6 nov. 1627.
745
Samuel Speenhovius, j.g. van Wtrecht, tr. Mayken Joris van Ribeeck, wed. van mr. Aert Versteech, won.
beyde in de Wittevrouwenstraet, DTB 94/247, 4 nov. 1627.
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p. 350 (Eccl. fol. 51v)
ten meer dan 1300 gulden van hun eigen geld hadden voorgeschoten, zonder dat er nog, zoals
hun beloofd was, een regeling opgesteld was, zodat zij maandelijks hun voorgeschoten geld
terug zouden krijgen. De winter stond ook voor de deur, en dan waren zij gewoon, hun
uitdelingen te verhogen, en er boven de zomerse enige aan toe te voegen. Wij verzochten
daarom terugbetaling van het voorgeschoten geld, en zoals vroeger een vaste manier om het
voorschot terug te betalen.
De burgemeesters hebben na intern beraad geantwoord. Ze vroegen de diakenen om zo goed
te willen zijn, in functie te blijven. Men zou er eerst voor zorgen, dat het voorschot direct
terug gegeven werd, en verder zouden de gecommitteerden een manier zien te vinden, om een
aalmoezenierskamer op te richten, of een vaste grondslag voor de uitdelingen van de diaconie
te bedenken, zo spoedig mogelijk.
[di 6-11-1627]
Er zullen collectes gehouden worden door de weesmeesters voor het Weeshuis, dat nu bijna
150 kinderen telt, ook al onderhield de ambachtskamer er nog ver boven de honderd.
p. 351 (Eccl. fol. 52r)
[do 8-11-1627]
Alle ouderlingen waren afwezig, behalve Aert van Eck en Arnoud van Buchell, en van de
predikanten Flaman. Er is bijna niets besproken, behalve wat er door de preses verteld werd
over wat er voor de diaconie bereikt is.
We hebben gevraagd, hoe het er nu voorstaat met de scholen, maar er scheen niets te
verwachten, en evenmin met de zondagsviering.
Uit een brief van Festus Hommius hebben we vernomen, dat Johann Christoph von Berg, een
Moravische baron, tot nu toe met zijn familie in Leiden verblijft, en daar het een en ander van
de kerken heeft aangenomen om van te leven. Nu krijgt hij nog slechts van de kerk van
Leiden wekelijks een toelage. Daarom vraagt Festus, of hij om voor hem eenzelfde bijdrage
van onze diaconie kan krijgen. Maar zoals de zaken er nu voorstaan, zullen ze daar niet
bereidwillig naar luisteren, denk ik.
[za 10-11-1627]
Geen fakkels op straat of op de markten gezien, omdat het opnieuw onder dreiging van
lijfstraf verboden was.
[zo 11-11-1627]
Op attestatie van de predikanten van Goes is alhier een huwelijksaankondiging gedaan, van
Cornelis van Wijkersloot, weduwnaar van Johanna de Goyer, met Anna [lees: Elizabeth] van
IJsselstein, weduwe van mr. Balthazar van Leeuwen, advocaat in Den Haag, nu woonachtig in
Goes.746
[za 17-11-1627]
Verscheidene huwelijksaantekeningen, onder andere van twee Fransen die geen Nederlands
verstonden, en dus werden
p. 352 (Eccl. fol. 52v)
doorgezonden naar de predikant van de Waalse kerk. Die heeft hen aangetekend, en daarvan
een attestatie aan onze kerk gestuurd, om de huwelijksafkondigingen te doen.
746
Cornelis van Wijckersloot, wedr. van Johanna de Goyer, won. op de Voorstraet, tr. Elysabeth IJsselsteyn,
wed. van mr. Balthasar van Leeuwen, won. Ter Goes, DTB 94/249, 18 dec. 1627.
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Marten Pietersz Nay [lees: Daey] van Breda, die met Piet Heyn747 gevaren had, werd
aangetekend met Mechteld Alberts.748
Ook memorie gegeven ter aanbeveling van de straatcollecte van het Jobsgasthuis, waar nu een
oudemannenhuis van gemaakt is.
Een man, die monnik geweest was, en die getrouwd was met de dochter van mr. Pieter Coeck,
was hier om de bezittingen van zijn vrouw te vorderen. Hij verzocht ons een bijdrage voor
levensonderhoud, maar dat hebben we geweigerd en alleen een weinig gegeven. Hij scheen
een lastige gast bij een zekere predikant in Batavia geweest te zijn, en dat hij hem daar veel
narigheid bezorgd heeft. Daarom heeft die zijn ambt opgegeven.
Cornelis Quint senior had last van zijn been na een val in Nijmegen, hij was nog niet genoeg
hersteld, om zonder pijn in zijn bovenbeen te kunnen lopen.
[do 22-11-1627]
Vier ouderlingen en predikanten waren afwezig. Aert van Eck werd geëxcuseerd wegens zijn
werkzaamheden voor het Weeshuis, [Herman Warnersz en Dirk Jacobsz] van Velthuysen
waren beiden de stad uit.
p. 353 (Eccl. fol. 53r)
Jacob van Bemmel was sinds de wijziging [van de kerkenraad] niet aanwezig geweest, terwijl
het toch goed met hem ging en hij in de stad was, en dat riep vragen op.
Cornelis Bor nam op zich, hem daarover aan te spreken.
Over Willem Willemsz te …, een jongen die nog niet gedoopt was, hebben we geschreven
aan de predikant ter plaatse, om hem in de religie te willen onderwijzen, zodat bij hem de
basis gelegd kon worden voor de kennis van het ware geloof en hij gedoopt kon worden.
Ten behoeve van de diakenen hebben we een brief geschreven aan Festus Hommius, vanwege
de Moravische baron [Johann Christoph] von Berg, dat de diaconie hem voor deze keer 18
gulden zou toezenden. Maar ze excuseerden zich, dat ze voortaan zulke bijdragen niet meer
zouden kunnen doen, omdat zij niet goed voor hun eigen ingezetenen konden zorgen. 749
Er is verder besloten om zondag de lidmaten die verhuisd zijn, te verzoeken zich te melden in
hun kwartier, zodat we hen kunnen bezoeken voor het avondmaal.
Ik hoor, dat in Bremen het avondmaal elke zondag wordt gevierd, ieder volgens zijn geweten,
zonder vragen te stellen naar woonplaats of geloofsopvatting.
Gedoopt in de Dom het kind van jonker Godert van Reede, heer van Nederhorst.750
p. 354 (Eccl. fol. 53v)
[zo 25-11-1627]
Huwelijksafkondigingen van:
- Frank van de Pol, zoon van Cornelis van de Pol, met Cornelia van Arkel, jongedochter te
Amsterdam, suikerbakstersdochter.751
- Cornelis Cruyf, procureur voor het Hof van Utrecht, weduwnaar van Magdalena Jans van
der Camme, met Judith Dirks, van Harderwijk,752 die geruime tijd zijn dienstmeisje
747

Wsch. die van juli 1627 waarbij Piet Heyn een vijandelijke vloot veroverde (niet de Zilvervloot van 1628).
Maerten Pietersz Daey, j.g. van Breda, won. in de Nieuwestraet, tr. Mechteltjen Aelberts, j.d. van Utrecht,
won. in de Minnebroersstraet, DTB 94/250, 25 nov. 1627 (Vgl. doop van Meda, dochter van Marten van Day en
Mechtel Aelberts, DTB 2/126, 26 aug. 1628).
749
Pollmann 2000, p. 220, noot 131.
750
Niet in DTB.
751
Francoys van de Poll, j.g. van Utrecht, won. op Pyterskerkhoff, tr. joffr. Cornelia van Erckell, j.d., won. tott
Amsterdam, DTB 94/252, 2 dec. 1627.
748
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wasgeweest. Er gingen allerlei geruchten over haar, dat ze zwanger was, vermoedelijk van
hem.
- Jan van Loon, jonggezel van Hanau, wonende op het Oudkerkhof, met Metgen Cornelisdr.
van Velthuysen, weduwe van [Dirk Hendriksz van Borculo].753
[do 29-11-1627]
Er is besloten, om aanstaande zondag aan te kondigen, dat het avondmaal op Kerstmis gevierd
wordt.
S[uavius?] vertelde, dat enige catechisanten zich voorgenomen hadden, bepaalde thema’s
voor te stellen, die dan direct besproken zouden worden. Wij hebben dit afgekeurd, als het
zou geschieden zonder advies van de kerkenraad. We hebben hun gevraagd, zichzelf of
enigen uit hun groep voor te stellen in de komende vergadering de kerkenraad. Maar omdat ze
niet op tijd kwamen, is de vergadering beëindigd.
[do 6-12-1627]
Busschof kwam te laat en gaf als excuus, dat hij daags daarna ’s avonds moest preken. Daar
p. 355 (Eccl. fol. 54r)
werd op geantwoord, dat deze uitzondering niet bedoeld was voor de avondpreken. Hij gaf
ook nog andere oorzaken waarom hij te laat was. Voor deze keer werd het door de vingers
gezien, maar voortaan zou deze uitzondering niet gebruikt mogen worden.
Izaak Pallache verzocht om een aanbeveling bij de kerk van Den Haag, voor zijn
levensonderhoud, zodat hij zich des te beter aan de studie van het Latijn kon wijden. Op die
manier zou hij mettertijd de christenheid van dienst kunnen zijn in het Hebreeuws en het
Arabisch, waarin hij van jongsaf was doorkneed.754
De pestbezoeker [Abraham Cornelisz] drong er weer op aan, dat wij hem zouden helpen bij
de magistraat, zodat hij verlenging van zijn dienstverband zou krijgen voor het lopende
seizoen. Of tenminste een zekere jaarlijkse ondersteuning, ook al zou het minder geld
opleveren, omdat zijn handwerk door de besmettelijke ziekte waar hij bij assisteerde, geheel
verliep.
Een vrouw uit Wijk bij Duurstede is hier gekomen, en verzocht toestemming om hier te
wonen, zo kon ze haar kinderen beter een ambacht laten leren, waarbij ook voor hun
onderhoud zou worden gezorgd. Ze is verwezen naar de Ambachtskamer, omdat de
kerkenraad in die zaak geen zeggenschap heeft.
Komende dinsdag beginnen de zittingsdagen voor het aannemen van nieuwe lidmaten,
evenals komende donderdag, enzovoort.
p. 356 (Eccl. fol. 54v)
[zo 9-12-1627]
Huwelijksaankondiging van jonker Louis de Malapert, geboren te Bergen in Henegouwen,
heer van Jutfaas, weduwnaar, van Amsterdam, met Sara Trunquet, weduwe van Jan Bencken
de Jonge, muntmeester van Holland, te Dordecht.755
752
Cornelis de Kruyf, procureur voor den Hove provinciael van Utrecht, wedr. van Magdalena Jans Vercammen,
tr. Judith Dircx, jd. van Harderwijck, beyde won. op de Runnebaen, DTB 94/253, 2 dec. 1627.
753
Johannes van Loon, j.g. van Hanou, won. op d’Oudekerkhoff, tr. Metken Cornelis van Velthuisen, wed. van
Dirck Hendricksen van Borculo, won. aen die Meertensbrugh, DTB 94/252, 2 dec. 1627.
754
Boele 2006, p. 13: Via deze kerkenraad wilde Isaac geld ontvangen van de Staten van Holland, zie
Kerkenraadsnotulen, 6 dec. 1627.
755
Joncker Lowys de Malepert, van Bergen in Henegouwen, here tot Jutfaes, won. tot Plettenburch, wedr., tr.
Sara de Trunquett van Amsterdam, wed. van Jan Bencken de Jonge, muntmeester van de graefschap tot
Dordrecht, DTB 94/255, 2 dec. 1627 (Louis Malapert (1577-1657) tr. 1. 1599 Anna Latfoeur, 2. 1607 Anna
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[wo 12-12-1627]
Ik heb huisbezoek gedaan samen met Busschof, en we hebben verscheidene lidmaten
ontmoet, die zelden of nooit naar de kerk komen, zoals:
- de Domproost [Hugo van Zuilen van Nievelt],
- [Jacob] van Asch van Wijk,
- [Johan] Strick,
- NN Hamel, en
- de vrouwe van Brederode.
Bij Van Schurman was een jongedame uit het geslacht Harff. Ze klaagde erg over het
ongelijk, haar aangedaan door de vader van haar man, terwijl ze hem zelf als man genomen
had zonder enig vermogen, enz.
[do 13-12-1627]
Vergaderd voor de middag, censura morum gehouden. Er is gesproken over de geschillen
tussen de Vetten en Cornelis Pietersz van Swanenburg.
Na de middag zitting gehouden. Er zijn door Teckman zes lidmaten aangenomen, vijf
vrouwen en een man. Sommige zijn ook gekomen om les te krijgen.
[vr 14-12-1627]
Het huisbezoek met Teckman gedaan.
[di 2-10-1627]
Benta en Eva, dochters van Izaak Pallache, zoon van Jozef Pallache, agent van de koning van
Marokko bij de Staten-Generaal, zijn gedoopt. Namens de Staten
p. 357 (Eccl. fol. 55r)
van Utrecht was secretaris Antoni van Hilten getuige, en namens de vroedschap van de stad
Utrecht, Jacob van Medemblick, raadsheer, enz.756
[ma 31-12-1627]
Eind december zijn de huwelijken aangetekend van:
- jonker Fabius van Grovestein, met Anna van Assumburg, dochter Ter Heyden, wonende op
het Janskerkhof,757
- Jochem van Schagen, jongman, met Cunera van Valkenburg, weduwe van Jacob van
Harwijk, wachtmeester in Utrecht.758
[vr 28-12-1627]
Na de middagpreek is de kerkenraad gehouden, maar ik was afwezig.
In een maand tijd, van half december tot midden januari hebben de collectes in de kerken
meer dan 1.748 gulden opgebracht.
p. 358 (Eccl. fol. 55v)
[do 3-1-1628]
Ik ben niet naar de kerkenraad gegaan. Maar ondanks mijn afwezigheid ben ik aangewezen
om samen met de preses en de scriba, aanstaande maandag naar de magistraat te gaan, en drie
zaken te vragen:
Vivien (gest. 1625), Zie Leverland 1963, p. 17, die het derde huwelijk niet vermeldt, maar wel de eis van Sara de
Frucquet (sic) , die in 1636 ‘hervatting van hun echtelijke samenleving’ eist.
756
Niet in DTB.
757
De weledele joncher Fabius van Grovesteyn, tr. de weledele joffr. Anna van Asschenburch, dochter Ter
Heyde, won. op s. Janskerkhof, DTB 94/257, 30 dec. 1627.
758
Jocchem van Schagen, j.g. van Amsterdam, tr. Cunera van Valckenburch, wed. van wijlen Jacop van
Harwijck, wachtmeester der stadt Utrecht, won. beyde in de Jofferenstraet, DTB 94/257, 30 dec. 1627.
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a. dat de ontheiliging van de zondag tegengegaan zou worden, omdat, door het verwaarlozen
van de ordonnanties die daarover uitgevaardigd zijn, bijna geen enkele ervan nog nageleefd
wordt, en er uitbreiding moet komen.
b. dat ongeoorloofde kerkdiensten en bijeenkomsten verboden worden.
c. dat er overwogen wordt, om zondagsscholen op te richten voor arme kinderen, en om
degenen die openlijk onbeschaamdheden uithalen, te leren om God te vrezen.
[zo 6-1-1628]
Door de Staten-Generaal is voor 9 januari een biddag aangekondigd, om God te danken voor
de weldaden die hij ons totnogtoe geschonken heeft, en ons zo welwillend verdedigd heeft
tegen onze vijanden. En ook om God te bidden, met medelijden neer te zien op onze angst, en
ons een hulpmiddel te geven tegen de toenemende en dreigende rampen.
De boekhouder, Gerbrant de Beer, heeft zijn rekening verantwoord.
[di 8-1-1628]
De biddag is in alle kerken gehouden, waarbij de predikanten voorgingen. Met vasten en
gebed is God in het openbaar gesmeekt, zijn toorn te bedwingen.
Zowel in de Dom als in de Nicolai en de Jacobikerk zijn om 9 uur ’s morgens de preken
begonnen, later dan anders.
p. 359 (Eccl. fol. 56r)
[ma 7-1-1628]
Dunganus, Busschof, [Dirk] van Velthuysen en ik hebben een verzoekschrift ingediend tegen
de ontheiliging van de zondag, en zeker tegen de vrijpostigheid van de roomsen. En we
hebben de vroedschap met klem gevraagd om zondagsscholen op de richten voor de armen.
We kregen officieel als antwoord, dat zij weliswaar erkentelijk waren voor onze ijver, maar
dat zij niet alles konden doen wat ze graag wilden. Niettemin zouden zij ervoor zorgen, dat
wij zouden inzien dat deze zaak hun ter harte ging. Onder vier ogen echter beklaagden de
burgemeesters zich over de laksheid van de schout, maar dat zijzelf (of hij?) niet voldoende
gezag of macht had(den), om maatregelen te nemen. Er waren ordonnanties uitgevaardigd
voor dit probleem, maar de uitvoering liet te wensen over.
O arme stad, zonneklaar bedreigd met de ondergang, stad die eens volop bloeide, maar nu
vertrapt ligt onder de voeten van het soort mannen dat, niet gedachtig aan genoten zegeningen
en met schaamteloze uitvluchten, alles op alles zet om de voorvaderlijke vrijheid in deze
aangelegenheden te onderdrukken.759
[do 10-1-1628]
Kerkenraad gehouden; wij hebben verslag uitgebracht van het bezoek dat we aan de
vroedschap gebracht hebben. Van Velthuysen zei, dat we de gecommitteerden, met name NN
Utenwaal en Jan van Nellesteyn, moesten aansporen om iets aan de schoolorde en de
zondagsscholen te doen. Wat de ontheiliging van de zondag betreft, en het lopen van
boodschappers, hadden ze opdracht gegeven aan de schout, enz.760
Jan Gerritsz Valk,761 de bakker, heeft de magistraat verzocht, ontslagen te worden van de
trouwbelofte aan Agnietje Adriaens, omdat hij ontdekt had dat zwanger gemaakt was door
een ander. De magistraat heeft de kerkenraad daarover om advies verzocht.

759

Vertaling van Pollmann 2000, p. 179.
Pollmann 2000, p. 179, noot 80. Messaticus, boodschapper (Fr. messager).
761
Hs.: Gerrit Jansz.
760
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p. 360 (Eccl. fol. 56v)
Er kwam een meid die ons vroeg, om de huwelijksafkondiging van een voerman buiten
Tolsteeg tegen te houden. Ze vertelde dat zij een kind van hem had, en dat hij haar een bewijs
van trouw gegeven had, te weten zijn beurs. Maar die had zij hem, omdat hij moest vluchten,
toen hij een vrouw overreden had, noodgedwongen weer teruggegeven. Omdat de partijen
afwezig waren, is de zaak uitgesteld tot zaterdag of de eerstkomende donderdag, om partijen
dan te horen.
[za 12-1-1628]
Er kwam een vrouw, die zei dat zij met NN was getrouwd, en dat hij haar nu lastig viel, en
zei, dat ze hem had vrij gelaten, mits hij haar 50 gulden zou geven. En omdat hij dat nog
steeds niet gedaan had, wilde zij, op aanraden van NN Detten, zijn huwelijksaankondigingen,
die hij met een ander had laten aantekenen, laten stopzetten. Ze verzweeg echter, dat zij in de
tussentijd een verhouding had gehad met een dienaar van de heer [Gijsbert] van den
Boetzelaer, en twee kinderen van hem had. Toen we haar vroegen, of zij dan wilde beweren
dat ze getrouwd was, zei ze, nadat ze zich beraden had, ja. Waarop Busschof haar
antwoordde, dat ze dan overspelig moest zijn, omdat ze met de een getrouwd was, en met een
ander had een verhouding had, en daarom straf verdiend had. Daarna
p. 361 (Eccl. fol. 57r)
vertrok zij.
Aeltgen Gerrits bracht een getuigenis in tegen Jan Ponsz,762 een attestatie, dat haar vader had
gezegd, dat Jan Ponsz beloofd had, dat hij, uit de belegering van Groenlo763 gekomen, met
haar zou in de kerk trouwen. Ze had ook de stukken waarmee zij hem voor het gerecht had
gedaagd met als doel, bevestiging van het huwelijk, of onderhoud van het kind, of herstel van
haar eer. De kerkenraad was van mening, dat het proces nog hangende was, en dat Jan Ponsz
daarom niet kon trouwen, voordat het proces was beëindigd. Maar ik twijfel, omdat het
beurtelings afgesloten zou zijn, en hij het gemelde bij het laatste lid aangenomen zou hebben.
Jan Gerritsz (of Gerrit Jansz) [Valk], bakker, kwam binnen met [secretaris] Lostat, en vroeg,
of wij wilden adviseren met zijn rekest. Hij zei, dat hij na van Agnietje Adriaens ontslagen te
zijn, niet meer met haar naar bed geweest was. Zij beweerde daarentegen, dat ze met getuigen
kon bewijzen dat ze wel seks gehad hadden. Ook enige tijd nadat hem haar ‘schande’764
bekend geworden was, en dat het in elk geval waar was, dat hij de huwelijksaankondigingen
had gewild. We verschoven de zaak naar de volgende vergadering.
Over de leiding van de meisjescongregatie is ook gesproken, om een geschikte persoon te
kiezen, meer ter beoordeling van de predikant die aanwezig zou zijn.
p. 362 (Eccl. fol. 57v)
Huwelijksaantekening van Adriaan Jansz van Royen, wonende aan de Volderbrug, jonggezel,
met Trijntje Pieters van Hensberg, jongedochter, aan de Smeebrug.765
[do 17-1-1628]
Ik heb een schelling betaald voor de openstaande boetes.
762
Mogelijk Jan Pondtsen van Utrecht, won. buiten Tollensteech, tr. Dirckjen Reygers, wed. van Cornelis
Willemsen, won. mede aldaer, DTB 94/282, 2 juni 1628.
763
Het beleg van Groenlo duurde tot 19 aug. 1627, waarna de stad zich overgaf aan Frederik Hendrik.
764
Stuprum kan betekenen: ontucht, verkrachting, of preklassiek: schande.
765
Adriaen Janssen van Royen, j.g. van Utrecht, won. bij de Volderbrugge, tr. Trijnjen Peters van Hensberch, j.d.
van Utrecht, won. aen de Smeebrugge, DTB 94/260, 20 jan. 1628.
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Aert van Eck, die een weinig te laat kwam, werd een beetje boos, en zei dat hij daar niet zo
precies op kon letten. Hij gaf toch nog de halve schelling, maar zei dat hij er in het vervolg
niet toe verplicht wilde zijn.
Ik begreep van de kameraar, dat alles wat in de kerk uitgegeven werd aan reparatie van
stoelen en banken, en voor turf, kaarsen enz., niet van de kerk of uit de middelen voor het
gebouw en licht kwam. Het werd door de stad betaald, uit de algemene middelen die door de
burgerij opgebracht waren. Intussen zijn er plunderaars van de kerkelijke schatten, terwijl die
rijkdommen niet aan het juiste doel besteed worden.766
Geadviseerd in de zaak van Jan Gerritsz [Valk], de bakker, dat wij begrepen hadden, zoals de
zaak er volgens hem voor stond, dat hij niet verplicht was, om met Agnietje [Adriaens] te
trouwen. Maar sedert hij te horen had gekregen, dat ze door een ander zwanger was gemaakt,
was er iets tussen hen beiden voorgevallen, waarop men allereerst behoorde te letten, en waar
de rechtbank nog naar kon doorvragen.
p. 363 (Eccl. fol. 58r)
De vader van [Maria Smets] was van de gereformeerde religie, en zij had zich ook altijd aan
dezelfde kerk gehouden. Maar tenslotte had zij zich door een priester [pater Pauli], haar neef,
laten verleiden, om naar de roomse kerk over te gaan. Daar had zij nu berouw en spijt van, en
bekende, dat zij zwaar tegen God gezondigd had. Zij verzocht derhalve in een brief aan
Teckman, een aanbeveling aan de predikanten van Amsterdam die ze van de kerkenraad
alhier wilde krijgen.
Wij hebben daarop besloten, om haar wegens haar zwakheid tegemoet te komen, en de
toestand van dit meisje of deze vrouw, die geestelijk zeer labiel was, aan de predikanten
aldaar te kennen te geven, maar de overigen om discretie te vragen.767
[do 24-1-1628]
Gesproken over de voorlezer van de Geertekerk, die niet van plan was, school te houden of
zijn knopenmakerij op te geven.
[vr 25-1-1628]
Gedoopt Johan, kind van mr. Pieter Ploos.768
Suavius stelde de lombarden aan de orde, omdat die in Arnhem waren toegelaten tot het
avondmaal. Ze werden door de overheid zo strak in de gaten gehouden, dat er niet kon
worden gezegd, of ze een bank van lening hadden, of onbehoorlijke woeker dreven.
Jan de Bruyn moet verteld worden, dat hij slecht leest, en de noten niet zuiver zingt.
p. 364 (Eccl. fol. 58v)
[zo 27-1-1628]
Huwelijksafkondiging van:
- Casper Baeutiger, jonggezel van Danzig (Gdansk) in Pruisen, met Maria Logier, weduwe
van luitenant Robrecht Gallus Slompf.769
[zo 3-2-1628]
- Johan van Nepraet (Norpraet) van Dieckhoff met Agnes Johanna van Henning, weduwe van
overste Speet.770
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Buchelius bedoelt de Statenleden, die de kerkelijke goederen voor eigen gebruik hielden vgl. fol. 88r.
Zie verder fol. 69r.
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Niet in DTB. Wsch. kind van mr. Peter Ploos, raad ordinaris in den hove van Utrecht, en Margareta Rogge,
vgl. DTB 2/292?
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Caspar Baeutiger, j.g. van Dantzick, uyt Pruyssen, tr. joffr. Maria Logier, wed. van luytenant Robbert Gallis
Slompf, DTB 94/261, 5 febr. 1628.
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Er werd aangifte gedaan van een lidmaat, die in de magistraat zat, en zonder uitnodiging op
een begrafenis van een kind was gekomen. Hij dronk daar op de gezondheid, en had zoveel
op, veel te veel zelfs, dat hij ergens ging staan urineren, niet zonder schandaal te verwekken.
(Er wordt beweerd, dat het E.v.H. is,771 uit verhalen van omstanders). Of men hem daarvoor
niet en behoorde te vermanen. Er werd geantwoord, dat dat hoorde, maar onder vier ogen.
Anderen meenden, omdat het schandaal en het feit openbaar was, dat het wel door de
kerkenraad gedaan kon worden.
De onenigheid, die in de synode van Zuid-Holland ontstaan was, kwam aan de orde.
Sommigen daar vonden, dat lidmaten, ook als ze maar over een van de vijf artikelen anders
dachten, afgehouden moesten worden van het avondmaal. De predikanten werden
gedwongen, dit te ondertekenen,
p. 365 (Eccl. fol. 59r)
omdat het conform de heilige schrift zou wezen. Daar waren maar weinigen het mee eens,
maar [Henricus] Fabricius772 te Leiden hield er strak aan vast. Aan Festus Hommius, [Daniël]
Colonius773 en anderen gaf hij niet toe. De grote aanhang van Fabricius begon scheuring te
maken onder het gewone volk, ze scholden de anderen uit voor remonstranten. En zo had er
makkelijk een nieuwe splitsing kunnen ontstaan, als die brand niet op tijd geblust was.
Huwelijksafkondiging van Cornelis van Hamsche, van Utrecht, schilder, met Syphora
Nelthorp, beide wonende in de Brigittenstraat,774 beide van Engelse vaders en Utrechtse
moeders.
Zij was de dochter van mr. James [Nelthorp], een vermaard chirurgijn, en hoewel ze allang op
huwbare leeftijd was, had hij haar liever thuis gehouden dan uitgehuwelijkt, ook al had zij
hem steeds verteld, dat ze wilde trouwen. Zij was nu eenmaal het soort ding, dat je niet kan
bewaren door het te bewaren.775 Daarom is ze tenslotte, omdat ze door haar vader slecht
behandeld werd, en een aanbidder tevergeefs om haar hand vroeg, tegen de wil van haar vader
bij hem ingetrokken. En met de hulp van de magistraat kreeg ze uiteindelijk toestemming om
te trouwen, toen ze al 28 jaar oud was.
De laatste avondpreek is gehouden; vrijdag 8 februari zullen de gasthuis-vermaningen
beginnen.
p. 366 (Eccl. fol. 59v)
[di 5-2-1628]
Getrouwd in de Geertekerk de schoonzuster van kapitein Bodeck, Maria Logier.776
Suavius vertelde, dat mr. James aan de predikanten een brief had gezonden, waarin hij
schreef, dat het hem niet aangenaam was, dat men zijn dochter een aantekening verleend had
om te trouwen. Dat zij haar geweten zou moeten volgen, en niet tegen Gods woord en de wet
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De weledele ende gestrenge Johan van Norpraet van Dickhoff, tr. Agnes Johanna van Henning, wed. van den
heere oversten Spee, DTB 94/262, 10 febr. 1628.
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Er is mij geen vroedschapslid bekend met die initialen.
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Henricus Fabricius, geb. Bonn, monnik Keulen, later pred., o.a. Leiden 1621, gest. 1650, zie Bijlage 1.
773
Daniël Colonius, geb. Metz 1566, o.a. pred. Leiden 1612, zie Bijlage 1.
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Cornelis van Hamsche, van Utrecht, tr. Syphora van Neltorp, mede van Utrecht, beyde won. in de
Breyttensteech [Brigittenstraat], DTB 94/262, 10 febr. 1628. (Mr. Cornelis Wernertsz van Hamsche, schilder,
z.v.?; Syphora d.v. mr. James Nelthorp, geb. Engeland, stadschirurgijn van Utrecht en chirurgijn van de prins
van Oranje, begr. 16 maart 1628. Zie van der Aa 1839-1851, XIII, p. 121 (Nelldorp).
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Vgl. het gezegde: ‘Jungfrauen soll man beizeiten forthelfen, denn sie gehören zu den res, quae servando
servari non possunt’, ofwel: ‘Les filles et les pommes est une même chose’.
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Zie fol. 58v. De kapitein was mogelijk Johan Melchior Bodeck, die in 1619 tr. Hadewich van Brakel.
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der natuur handelen. We hebben besloten, hem te antwoorden, dat het een besluit van de
magistraat was, en dat de predikanten zich daarin hadden te schikken. Toen hij daarover door
hen gehoord was, had hij zijn standpunt moeten verklaren, en toelichting moeten geven, enz.
[do 7-2-1628]
Huwelijksaankondiging van Antoni de Goyer, weduwnaar van Theodora van Helsdingen,
oud-schepen, met Eva van Cordenoort, weduwe van Gevart van Leuven, burgemeester van
Wijk bij Duurstede, zij zullen 10 februari hun [laatste] aankondiging hebben.777
Suavius heeft opnieuw de lombarden aan de orde gesteld, en de vraag of hun kinderen of
familie toegelaten konden worden tot het avondmaal. Er werden veel argumenten voor en
tegen aangevoerd. Suavius had kanttekeningen gemaakt bij het advies van de synode van
Zuid-Holland, in IJsselstein, en de vergadering van gedeputeerden in Den Haag.
p. 367 (Eccl. fol. 60r)
De opvatting van de faculteit der theologie in Leiden, ondertekend door Anthony Thysius,
namens allen, was dat familieleden van lombarden op geen enkele manier konden worden
toegelaten.
Anderen zeiden, dat er onderscheid gemaakt behoorde te worden, wanneer mensen die een
bank van lening houden, niet meer dan een redelijke rente vroegen, of daartoe gebracht waren.
Die konden niet als woekeraars worden beschouwd, omdat het een zaak was die in de praktijk
onmisbaar was, tot nut van velen. En zo’n bank kon niet draaien zonder veel onkosten van
huizen, huishouding, personeel, boekhouders enz. Ook de schout meende, dat de armen er
profijt van hadden.
Anderen waren van mening, dat men de magistraat behoorde te vragen, dat ze de rente, die
een kwart was verlaagd, nog meer moesten verlagen, en de kosten die sommigen in rekening
brengen aan de schout, aan het Weeshuis en dergelijke, achterwege moesten laten. Opdat men
niet de een zou afnemen en de anderen geven, wat niet aangenaam kon zijn voor God, en ook
in strijd lijkt met de rechtvaardigheid. Men moet ieder het zijne geven.
Er werd te berde gebracht dat enige kinderen in het Weeshuis,
p. 368 (Eccl. fol. 60v)
afkomstig van doopsgezinde ouders, nog niet gedoopt waren. Dat men die zou voorbereiden
en geloofsles geven voor de doop, en ook nog een jong meisje, en daarover zou men met de
meester in het Weeshuis spreken. Dit is aan Suavius opgedragen.
[di 12-2-1628]
Jan Aertsz van Os, ruiter onder baron van Montjoi, moest hier een huwelijksafkondiging
hebben met een Trijntje [Hendriks].778 Maar omdat hij iets uitstaande had met een ander
meisje, dat hier woonde, waar hij mee verkeerd had, en die verklaard had dat het kind van
hem was, was de huwelijksaantekening alleen in IJsselstein gebeurd. Omdat zijn
afkondigingen daar werden stopgezet, is hij verwezen naar het gerecht.
[do 14-2-1628]
En nu meende hij, dat de kerkenraad de zaak wel kon afdoen, en probeerde het daar, zeggend
dat verhindering zonder bewijs geschiedde. Maar hij is toch opnieuw naar de overheid
verwezen.
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Anthoni de Goyer, out-schepen ende raet der stadt Utrecht, wedr. van Theodorica van Helsdinghen, won. bij
st. Jacobsbrugge, tr. joffr. Eva van Cordenort, wed. van Gevert van Leeuwen, out-burgemeester der stat Wijck
bij Duerstadt, won. aldaer, DTB 94/263, 17 febr. 1628.
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Jan Aertsen van Os, ruyter onder de compainge van den baron van Monsjoy, tr. Trijntgen Hendrix, j.d. van
Bommel, won. aldaer, DTB 94/265, 17 febr. 1628.
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De rekening is door de boekhouder der diakenen, Gerbrant de Beer, verantwoord, lopend van
31 juli 1627 tot 13 januari 1628.
De inkomsten beliepen
12.381.-.De uitgaven
12.608-7-8
Meer uitgegeven dan ontvangen
227-7-8
p. 369 (Eccl. fol. 61r)
Er is besloten, dat de vergadering voortaan zal beginnen op zondagavond om vijf uur, te
beginnen 24 februari, de zondag voor vastenavond.
Er is voorgesteld, om in de komende zondagspreek een vermaning uit te spreken, en eraan toe
te voegen, de gemeente af te houden van het carnavalsfeest. Schepen Dirk Jacobsz van
Velthuysen is gevraagd, om in de magistraat voor te stellen, dat alle dwaze spelen,
rommelpotten en maskerades opnieuw zouden worden verboden.
Er verscheen een zekere Jacob Sayon van Brugge, die daar verbannen was om de religie,
volgens vonnis van het geestelijke hof, dat hij ons toonde. Hij verzocht wat reisgeld om naar
Bordeaux te gaan, waar hij vroeger had gewoond. Hij zei, als ik me niet vergis, dat hij de
broer van Barlaeus’ vrouw779 was, en vertoonde een aanbevelingsbrief van Festus Hommius.
Mede door toedoen van ds. Breyerus, erkende [Mechteld Adama] de dochter van Lollius
[Adama],780 dat zij zich had misdragen en de kerk ergernis gegeven had. Zij had daar veel
spijt van, en beloofde, er naar behoren boete voor te doen. Zo hoopte ze vergeving te krijgen,
en verzocht ze deel te mogen nemen aan het avondmaal. Ze had ook goede gep. 370 (Eccl. fol. 61v)
tuigenissen van velen over haar ijver en goede levenswijze sindsdien. Er werd afgesproken,
dat we zou de kerkenraad van Schoonhoven om advies zouden vragen, of men haar daar op
zulke beloften wilde toelaten tot het avondmaal, of dat ze liever wilden, wat wij haar hier
zouden aannemen.
[zo 17-2-1628]
Huwelijksafkondiging van:
- Aert van Rhenen, substituut-secretaris, weduwnaar van Maria de Bruyn van Raephorst, met
Catharina Bor, jongedochter van Gorinchem, wonende bij de Plompetoren.781
- die van Jan Aertsz van Os, ruiter, die opgehouden was, is voortgegaan.
[zo 24-2-1628]
- getrouwd in de Buurkerk: Aert van Rhenen met Catharina Bor.
De preek, die door Suavius gehouden werd, ging over de rechtvaardiging uit de catechismus,
dat wij gerechtvaardigd worden door het geloof uit genade, zonder dat wij daar iets aan
kunnen doen of meewerken. Dat de verdiensten, in de schrifturen vermeld, ons toekomen
door toekenning en gunst. Hij gaf veel argumenten en voorbeelden, en benadrukte, dat de
werken zelfs van de heiligste mensen onvolmaakt waren, en niets konden bijdragen tot onze
zaligheid. Zelfs uit de getuigenissen van Job, David, Jesaja, Zacharias, Petrus, Paulus enz.
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Caspar Barlaeus was in 1610 getrouwd met Barbara Sayon, NNBW 2, 68.
Van het Streekarchief Midden-Holland in Gouda kreeg ik de informatie, dat “de stadssecretaris rond 1628 van
Schoonhoven Daniel van Straelen is. Hij komt oorspronkelijk uit Dordrecht en is secretaris van Schoonhoven
van 1620-1650. Hij is eerst (in Dordrecht) getrouwd met Mechteld Adama in 1619. Op 19 april 1628 trouwt hij
met Margaretha Coninck Cornelis.” Haar vader was waarschijnlijk Lollius Adama (ca. 1544-1609), hoogleraar
Franeker, zie NNBW 1,19.
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Aerdtt van Rheenen, substituit secretarius van den gerechte der stadt Utrecht, wedr. van Maria Bruynen van
Raaphorst, won. op’t Oudekerkhoff, tr. Catrina Bor, j.d. van Gorcum, won. aen den Plompentoorn, DTB 94/265,
24 febr. 1628.
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p. 371 (Eccl. fol. 62r)
Hij vond, dat het lasterlijk was, te zeggen dat deze leer onstichtelijk was en tot zorgeloosheid
zou leiden. Integendeel de mensen werden veeleer opgewekt tot dankbaarheid jegens God, die
ons zoveel weldaden schonk, dat hij, terwijl we in de verderfenis liggen, ons daar als met de
hand uitgeleid heeft. Zelfs zijn enige zoon had hij niet gespaard, om ons te verlossen van de
helse draak, die hij met roemrijke overwinning voor ons had verslagen. Voorts dat er,
wanneer we die rechtvaardiging door Gods genade verkregen hebben in het geloof,
noodzakelijk goede vruchten moeten volgen. Die kunnen evenmin als de hitte van het vuur,
van een oprecht geloof gescheiden worden.
Om vijf uur hebben wij weer vergaderd, maar er is weinig uit voortgekomen. We hebben
alleen het verzoek gedaan om de gecommitteerden aan te sporen, die de scholen en het
vergelijken van de plakkaten aangaande de zondag, als taak hadden, zodat er iets goeds uit
voort zou komen.
Er werd voorgesteld, de kosters opdracht te geven, beter op te letten bij het optekenen van de
gedoopte kinderen.
Er kwam een student van Herborn, die wat
p. 372 (Eccl. fol. 62v)
steun voor zijn studie vroeg. Hij vertelde dat zijn ouders, door de grote brand, die daar een
jaar geleden gewoed had,782 en ook door de overlast van soldaten, verarmd waren. We hebben
hem een reisgeld gegeven, en uitzicht op een grotere toelage, omdat hij goede getuigschriften
liet zien, en een predikant in Amsterdam noemde, bij wie we inlichtingen zouden kunnen
krijgen.
Op Lepelenburg is vanmorgen een zo goed als openbare kerkdienst van de remonstranten
gehouden, die daar in een grote menigte met preekstoelen liepen.
[zo 2-3-1628]
Voor het bijwonen van de classis, die dinsdag 4 maart zal worden gehouden, is Aert van Eck
aangewezen van de ouderlingen.
De diakenen hebben de student uit Herborn als ondersteuning een halve gulden per week
toegestaan.
Er is gesproken over de houdingen bij het bidden, omdat dit wel met meer aandacht en
devotie behoorde te gebeuren. Het knielen keurden we af, om de verwarring en omdat de
stoelen daar niet voor waren gemaakt, enz. Het staan werden goed gevonden, ook bij het
geven van de zegen.
[Henricus] Caesarius ligt op sterven, hoor ik, hij is bijna tachtig jaar oud.783 Hij beklaagde
zich er onlangs nog over, dat hij door ons van het avondmaal uitgesloten werd. Maar hij kon
of wilde geen verantwoording geven over zijn geloof, hij was vroeger predikant geweest.
Dunganus had hem geweigerd.
Johannes Uytenbogaert is hier geweest,784 en heeft de remonstranten tot een
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In 1626 vernietigde een brand 214 huizen in Herborn (Hessen).
Hij overleed op 4 maart.
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Johannes Uytenbogaert, pred. Utrecht 1584, ’s-Gravenhage 1589, afgezet als remonstrant 1618, in
ballingschap, terug in 1629, zie Bijlage 1. (Van 21 jan. - 16 febr. 1628 was hij hier, ‘hoewel hij zich verborgen
hield en gedurig van logies veranderde’, Rogge 1876, p. 168).
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p. 373 (Eccl. fol. 63r)
heilige opstand aangezet, vertelt men, met minachting voor het gezag van de Staten. Van hier
is hij naar Amsterdam vertrokken. Terwijl de magistraat een oogje dichtkneep, werden daar
verboden bijeenkomsten gehouden, en er ontstond een volksoproer, dat snel onderdrukt is.785
Een zekere looier had gezegd, dat het stadsbestuur dat oproer had kunnen voorkomen, als ze
zich zelf de wetten van de landsregering hielden, en die verboden bijeenkomsten niet
toegelaten hadden. Hij is ’s nachts in de gevangenis gegooid, en het schijnt dat hij pas los kon
komen, als hij voor een groot bedrag borgen gevonden had. Daarom zeiden verschillenden bij
ons, niet zonder reden, dat daar het begin van de remonstrantse heerschappij waar te nemen
was, en wat de toekomst zou brengen, als zij alle macht in handen zouden krijgen.
Johannes Uytenbogaert zou onlangs ook in Den Haag gezien zijn, en door een tip zijn
verraden, toen hij in de buurt was, en daar met dertig remonstranten een bijeenkomst hield.
Door toeval of door vermomming is hij in een lichte reiswagen weggereden, misleidde de
schout en ontsnapte. 786 Ook Swerinchovius787 en andere hardnekkige ballingen zijn samen
met hem uit eigen beweging teruggekeerd. Er zijn mensen die menen dat de prins hier
allemaal achter zit. Als alle partijen verenigd waren (wat bijna nooit het geval is), zou hij
ervan overtuigd raken, dat de provincie versterkt zou zijn tegen het toekomstige geweld van
buiten.788 Ondertussen maakt hij goede gereformeerden van zich afkerig, en brengt hij de
toestand in de republiek steeds meer in verwarring. De ballingen en anderen die aan zijn kant
staan, zullen zich nooit rustig houden.
Ze willen herstel van hun positie, maar dat dit zal gaan zonder
p. 374 (Eccl. fol. 63v)
extreem gevaar voor de republiek, en het is niet te hopen, dat het gebeuren zal. Ze zijn de
benadeelde partij, uiterst geneigd tot wraak, en hun verbitterde tirannie hebben we al eerder
ondervonden.789
Jacob Nelthorp heeft aan de kerk twee zilveren bekers geschonken.790 Als dank heeft een van
de predikanten zijn naam, het jaar en een afbeelding met dit opschrift laten graveren: ‘Zoals
de zon voor de wereld is, zo is Christus het licht voor de kerk.’
[zo 9-3-1628]
We hebben vernomen, dat op verzoek van de synode door de provinciale Staten is
afgekondigd, dat voortaan de huwelijksafkondigingen alleen op zondag zullen geschieden,
conform de andere provincies.
Er zijn ook instructies gezonden aan de schouten en gerechten, dat ze scherp moeten letten op
de ontheiliging van de zondag op het platteland, en dat ze de plakkaten die daartegen
uitgevaardigd zijn, naar behoren moeten uitvoeren. Zoals ze ook goed toezicht moeten houden
op de verboden bijeenkomsten van de roomse kerkdienst, te weten van missen, preken en
dergelijke.
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De magistraatsverkiezing op Vrouwendag (2 febr.) was gunstig voor de remonstranten geweest, zij mochten
weer bijeenkomsten houden. Toen er op 1 en 8 maart toch opstootjes ontstonden, werd ‘het grauw met de blanke
sabel uiteengejaagd en enkele belhamels gegrepen’, zie Rogge 1876, p. 168-169.
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Buchelius heeft het verkeerd gehoord, want de remonstranten waren daar niet veilig. Uytenbogaert ‘wachtte
zich wel naar Den Haag te gaan’. Op het gerucht dat hij te Noordwijk zou zijn reed de provoost daar in augustus
1627 dadelijk heen. ‘Het heette dat de predikant hem in boerenkleederen was ontsnapt’, zie Rogge 1876, p. 161.
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Bedoeld is Nicolaus Grevinchovius, afgezet als remonstrant 1618, gest. 1632, zie Bijlage 1.
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Pollmann 2000, p. 181, noot 93.
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Pollmann 2000, p. 176, noot 66. Buchelius doelt op de macht van de remonstranten in Utrecht voor 1618.
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James Nelthorp deed deze schenking kort voor zijn dood, hij werd overluid ten Dom 16 maart 1628.
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De gecommitteerden hebben we eraan herinnerd, te doen wat zij allang als opdracht hebben
gehad, namelijk de schoolorde te bevorderen, en te letten op de ontheiliging van de zondag.
De diakenen hebben scherpe rekesten ingediend, om terugbetaling te te verkrijgen
p. 375 (Eccl. fol. 64r)
van het geld, dat ze aan de armen voorgeschoten hadden. Ze hebben dat zonder kennis van de
kerkenraad gedaan, en daarom hebben we besloten, hen vriendelijk door de kerkendienaar te
laten uitnodigen. Hij zou in hun vergadering gaan zeggen, dat zoiets niet behoorde te
geschieden, zoals zij ook geen vergaderingen zouden moeten beleggen, zonder zijn
aanwezigheid. Wel te verstaan in zaken die de hele kerk aangaan, en boven de normale
uitdelingen zouden uitgaan.
Een predikant uit de Nederpalts verzocht wat reisgeld, omdat hij zich hier niet met de taal kon
behelpen, maar hij liet wel een goede referentie zien. Maar de diakenen verwezen ons naar de
magistraat, omdat zij teveel belast werden met de zorg voor de armen uit eigen land. De
preses zou hen daarbij helpen met een aanbeveling. Dit is afgehandeld.
Busschof en Dunganus, Aert van Eck, Herman Warnersz van Velthuysen en Cornelis Bor
waren afwezig.
Aangezien Jan Florisz van Nijpoort en [Jan Antonisz] Utenwaal aangewezen waren voor de
affaire van het kleine zegel, werd er gevraagd of, of het niet nuttig zou zijn, dat er namens de
kerkenraad met hen zouden worden gesproken, en ook een schriftelijk verzoek ingediend, om
af te spreken dat, als er belasting over geheven werd, de kerkelijke akten daarvan gevrijwaard
konden blijven.791
p. 376 (Eccl. fol. 64v)
*
De preses werd gevraagd, zo vriendelijk en beleefd mogelijk aan de vergadering van de
diakenen voor te stellen, om geen aparte vergaderingen te willen houden over zaken, die de
kerk of hun ambt aangingen. In het bijzonder ging het om het indienen van hun rekesten aan
de magistraat, die dikwijls hard en onbegrijpelijk waren opgesteld, zonder de kerkenraad of
tenminste de preses daarvan in kennis te stellen.
Daarover zijn, zoals de preses vertelde, verschillende harde woorden gevallen, al naar gelang
het humeur van deze en gene. Zij klaagden dat er weinig terechtkwam van de beloofde
terugbetaling van het geld, dat zij maandelijks boven de collecten uitdeelden aan de armen.
Zij zouden er onderling over spreken, en een paar diakenen aanwijzen om met de kerkenraad
te overleggen. Nu zijn hier dus verschenen uit hun midden:
Daniël Hauwaert,
Willem Cosijnse,
Jan van Eyckelsbeek,
Jacob Marcelisz [van Arkel].
Zij hebben verklaard dat de diaconie wel besloten had, aangaande hun ambt niets van enige
importantie te doen, zonder overleg met de kerkenraad. Maar zij vonden wel, dat ze iets
mochten ondernemen om hun voorgeschoten geld terug te kregen. Op die uitdrukkelijke
voorwaarde hadden de diakenen die het laatst aangesteld waren, de taak van de bedeling
aangenomen. En ze zagen dat de tussenkomst en de verzoeken die de kerkenraad,
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p. 377 (Eccl. fol. 65r)
meermalen aan de vroedschap gedaan hadden, weinig uithaalden. Het viel hun zwaar,
afgezien van de moeite, hun geld lang te moeten missen, en daarom hadden ze zelf enige
rekesten om dat te bereiken en nog meer opgesteld, en bij de vroedschap ingediend. Ze
hadden gehoord, dat sommige raadsheren dit niet positief opgenomen hadden. Ze stelden dus
de vraag, of de kerkenraad niet vond, dat ze dit wel konden doen, en zeiden, dat zij, als ze
daarbij niet werden geholpen, genoodzaakt waren, voortaan niet meer te doen dan de andere
lidmaten van de kerk.
Daarna zijn ze weggegaan, de kerkenraad vernam bij monde van Dirk Jacobsz van
Velthuysen, schepen en vroedschap, hun medebroeder, er al een schriftelijk opdracht was
gegeven, tot betaling van het voorschot van januari tot 1600 gulden aan diaconie. Er resteerde
niet meer dan 1000 gulden van februari, en de raad zou overleg plegen over middelen die
daartoe nodig waren. De diakenen handelden al te precies en overhaast, en ze schreven enige
taktloze woorden in hun rekesten, onder andere, dat de plakkaten van de vroedschap leken op
geschilderde leeuwen, die er wel wreed uitzien, maar
p. 378 (Eccl. fol. 65v)
niet bijten, en dergelijke.792 Er werd ook hard gewerkt aan de Aalmoezenierskamer, en men
twijfelde er niet aan, of die zou binnen een maand of zes weken tot stand gebracht worden, en
daar zou de diaconie dan aanmerkelijk door ontlast worden.
Daarna zijn de vier diakenen weer binnen gekomen, en hebben we hun gevraagd, of ze wat
geduld wilden hebben. Dat de oprichting van de Aalmoezenierskamer aanstaande was, en dat
er zeker aan werd gewerkt, in de hoop dat het binnenkort in orde zou zijn. Er was nu al op het
voorschot van januari opdracht tot betaling gegeven, en men zou ook letten op de betaling van
de volgende maand. De heren van de vroedschap voelden zich niet beledigd door hun
verzoek, en als er zoiets gezegd was, was dat door privépersonen voor eigen rekening gedaan.
Ze moesten daarom niet verbitterd zijn op de magistraat, en zij zouden er goed aan doen om
nog korte tijd geduld te hebben, omdat we er zeker van waren, dat de juiste maatregelen
genomen werden.
*
[zo 23-3-1628]
Aangekondigd, dat het avondmaal met Pasen plaats vindt, en ook dat er in de Nicolaikerk
gepreekt zou worden
p. 379 (Eccl. fol. 66r)
om zeven uur ’s morgens, enz.
De broer van Abraham Cornelisz, de pestbezoeker, verzocht om een aanbeveling van de kerk,
om aangenomen te kunnen worden door de bewindhebbers van de West-Indische Compagnie,
als voorlezer en ziekentrooster. Maar omdat er iets werd gezegd over zijn gedrag, heeft men
hem dit voor deze keer afgeraden.
[vr 28-3-1628]
Ik ben het huisbezoek begonnen met Busschof, en er zijn in het bijzonder twee problemen
voorgevallen. De eerste kwam van mr. Arnout van der Lingen,793 die klaagde over
burgemeester Jan Florisz van Nijpoort. Hij zei dat die hem had belasterd en rondverteld, dat
hij in zijn eentje het kleine zegel had laten slaan, zonder de gecommitteerde af te wachten.
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Daarentegen bleek uit het verhaal en de verklaring van Jacob de Swart, zegelbewaarder van
de Staten,794 die de sleutels bij deken Dirk van Eck795 had afgehaald, en altijd samen met hem
bezig was geweest. Hij zei daarbij, dat Van Nijpoort en de zijnen veel ergernis wekten in de
zaak van zijn schoonmoeder en Couwenhoven, haar man. Die had haar het huis uitgezet, en
deze affaire belette hem, deel te nemen aan het avondmaal.
De andere onenigheid was die tussen Jan van Eyckelsbeek, de smid, diaken, en de zijnen, met
hun zwager [Geurt] van Ysendoren,796 om het akkoord dat ze getroffen hadden over het huis,
waar deze
p. 380 (Eccl. fol. 66v)
Ysendoren tegenwoordig in woont, staande aan de Bakkerbrug. Hij zei dat hij daardoor geen
rust kon vinden, omdat dit bereikt was met hun aller instemming, ook van die zwager.
[zo 30-3-1628]
Laatste huwelijksafkondiging van:
- Jan Gerritsz Buytendijk, jonggezel van Utrecht, met Judith le Fevre, jongedochter van
Kamerijk, beide wonende in de Brigittenstraat.797
Eerste huwelijksafkondiging van:
- Johannes Knijff, jonggezel van Utrecht, wonende bij de Geertebrug, en Hillegonde van
Angelen, jongedochter, wonende te Buren.798
- Claes Evertsz de Goyer van Gein, substituut-schout, weduwnaar van Jacomine van de Glint,
met Maria Homs, weduwe van Joost Willemsz van Reimerswaal.799
Ontvangen een brief van de kerk van Schoonhoven, aangaande de misstap, aldaar door
[Mechteld Adama], de vrouw van secretaris [Daniel van Stralen], begaan, waardoor zij de
kerk aldaar veel verdriet had bezorgd.Dat het ook aangenaam was, te vernemen van het
verzoek dat zelf deed, om tot verzoening te komen. Maar zij wilde liever dat dit in Utrecht
gebeurde, om haar eigen kerk, in deze benarde tijden, niet te herinneren aan de droefenis en
ergernis die deze daad verwekt had.
p. 381 (Eccl. fol. 67r)
Maar voordat zij de broederen en de kerk van Utrecht voldoening zou kunnen geven, moesten
zij nog vernemen hoe het gedrag van de penitente was. Hoe zij zich in Poortugaal800 sedert
haar misstap en afscheid gedragen had, waarvan zij vreesden, geen al te goede rapporten te
zullen vernemen.
Joffrouw La Vaquerie, die tegen de wil van haar moeder vanhier was getrokken en getrouwd
was, en sedertdien geen afscheid van de kerk genomen had, verzocht nu een verklaring. We
hebben gezegd, dat we haar die zouden geven, met de bepalingen ervan.
De zitdagen zullen beginnen dinsdag eerstkomende, en Suavius zal aanvangen.
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Ik vroeg Suavius onder vier ogen naar de ruzie tussen de broers [Cornelis en Hendrik] van
Wijkersloot, die ondanks de laatste verzoening opnieuw opgelaaid was, en waar ik nog niets
van had gehoord.801
Iemand die eertijds lidmaat van onze kerk geweest was, en met medeweten van onze
broederen naar de Engelse kerk gegaan was, verzocht weer terug te mogen keren naar de
onze. Hij zei, daar verscheidene redenen toe te hebben, ook al omdat hij dan met zijn vrouw
een lijn kon trekken. We hebben als antwoord gegeven, dat we de Engelse predikant daarover
zouden aanspreken, om
p. 382 (Eccl. fol. 67v)
dat ordelijk en naar tevredenheid te regelen.
We zeiden tegen onze medebroeder Aert van Eck, dat het vreemd was, dat de Franse
predikant,[Pierre Agache], zich niet meer liet zien. Verschillende mensen liepen erover te
mopperen, dat hij zo weinig contact zocht. Temeer omdat hij goed Nederlands sprak, en enige
keren ook in die taal had gepreekt.
[ma 31-3-1628]
Met Teckman heb ik huisbezoek gedaan, en we hebben een weinig problemen gehoord,
behalve de gebruikelijke:
- [Gerrit Jansz] van Kesteren, die door zijn vrouw nog niet tegen hun zoon kon worden
opgezet.802
- De kleermaker op het Oudkerkhof, zwager van [Laurentius? Modeus], een ongezeglijke
vent, heeft een bloedhekel aan [Jan?] van Rijneveld. Die had hem als sergeant een uitbrander
gegeven, omdat hij zijn wacht niet goed waargenomen had. Daar waren woorden over
gevallen, en hij was in d3e boeien geslagen, een jaar of vijf, zes geleden.
- De zoon van Hoboken leefde met zijn vader in grote onmin, wegens het overnemen van de
winkel in het Kalf. Hij beweerde dat hij veel meer moest betalen, dan wanneer het nieuw
gekocht zou zijn, enz.
p. 383 (Eccl. fol. 68r)
- Daniël Hauwaert vertoonde ons een brief, waaruit de handelwijze bleek van de
gecommitteerden van de ontevreden lidmaten van de Waalse kerk, tegen hun predikant,
[Pierre Agache]. Dat ze tenslotte in de synode, onlangs in Den Haag gehouden, tevreden
gesteld en verzoend waren. Dat hebben wij met genoegen vernomen.
- Haasje Duldig zei dat [Daniel van Stralen] de man van [Mechteld Adama],803 weer ging
trouwen, niettegenstaande hij haar alle gunsten had bewezen bij zijn afscheid. De bekentenis
van haar misstap was afgedwongen, door de schone woorden en beloften van de predikanten.
Ze zei, dat ze tot haar misstap mede door een liefdesdrank gebracht was. Het was
proefondervindelijk bewezen, had de blinde Van Eck gezegd, door net zo’n drankje dat hij
niet zo lang geleden in Amersfoort gegeven had. Zij kon slechts door de dood van hem
weggerukt worden. Maar hoeveel geloof er aan zulke praatjes gehecht moet worden, weet ik
niet.
[di 1-4-1628]
Met Busschof ben ik op huisbezoek gegaan. We hebben de klachten gehoord van:
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- de moeder van [Adriaen] Ploos,804 over haar zoon, de commandeur, die wonderlijke
fantasiën had, en zijn hoofd vol had met vreemde inbeeldingen.
- Jan van Eyckelsbeek, diaken, en zijn broers met hun zwager [Geurt] van Ysendoren, die in
het huis van hun moeder aan de Bakkerbrug woonden.
p. 384 (Eccl. fol. 68v)
Wat daar de oorzaak van was? Jan van Eyckelsbeek zei zelf, dat zij niet anders hadden
gedaan, dan wat zij met recht en billijkheid mochten doen, omdat in gemeenschap van
goederen niemand alleen aanspraak kon maken of iets doen, zonder gezamenlijke
toestemming.
[wo 2-4-1628]
- Antoni van den Bogaert klaagde erg over [Johan] Strick, vanwege de lasterpraat die deze
over hem had rondgestrooid. Antoni zou namelijk iets gewelddadigs tegen de voornoemde
Strick voorgenomen hebben, naar aanleiding van een proces om een vicarie, enz.
- We werden ook geconfronteerd met de ontevredenheid van de weduwe van de oude
Couwenhoven, die nu in de zolderkamer bij de weduwe Van Rijneveld in de kost was. Ze
klaagde dat zij een maagkwaal had gekregen, omdat ze zo laat ’s avonds, om half acht pas,
ging eten. Het liep hoog op tussen die twee. Ze waren wel weer, naar men dacht, met elkaar
verzoend, maar niet van harte van de zijde van de weduwe van Couwenhoven, die doorging
met proberen. We zijn daar tweemaal geweest, maar hebben ze niet bij huis kunnen
aantreffen.805
p. 385 (Eccl. fol. 69r)
[Claes Adriaensz] van der Meer vertelde over Maria Smets,806 een oudere ongehuwde vrouw,
die aan Teckman een aanbevelingsbrief van de kerk had verzocht, om de predikanten van
Amsterdam ertoe te bewegen, haar weer aan te nemen in hun gemeente. Daarbij bekende ze
haar misstap, dat ze tot het roomse geloof was verleid, maar daar veel spijt van had. Het
kwam door een zekere pater Pauli, die er hier op betrapt was, dat hij ondere grote toeloop de
roomse bijgelovigheden uitoefende. Hij was verbannen, en was haar neef, en had haar er eerst
toe gebracht om bepaalde goederen, waarvan zij door het Bestand807 in Brabant gebruik had
kunnen maken, te geven tot stichting van een altaar. Dat had haar moeder, zoals hij haar zei,
beloofd, en haar geest was hem daarom verschenen, en had geklaagd dat het nog nagelaten
was. Daarna had hij haar nog verder van de ware religie afgetrokken, en haar ertoe gebracht,
om een geestelijk leven in reinheid aan te nemen, en Jezus te dienen. Hij stond haar toe dat ze
verder geen heiligen hoefde te dienen. En om haar over te halen, was hij het ook met haar
eens, dat de paus een zondig mens was, en dat ze niet hoefde te geloven, dat hij het hoofd van
de kerk was. Maar later, stapje voor stapje, wilde hij haar onder druk zetten en dwingen tot
datgene, waar ze eerder van vrijgesteld was. En toen ze
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p. 386 (Eccl. fol. 69v)
weigerde, had hij haar veroordeeld en vervloekt, waardoor zij weer naar onze kerk wilde
komen.808
[zo 6-4-1628]
Aangekondigd van de preekstoel, dat het avondmaal aanstaande zondag zal worden gevierd in
de Dom, de Jacobikerk en in de Nicolaikerk, en een week later in de Buurkerk. De proefpreek
zal donderdag om acht uur in de Dom gehouden worden. Daar wordt ook dinsdag en
woensdag gepreekt, in plaats van in de Geertekerk en de Jacobikerk. Daar wordt vrijdag om
negen uur gepreekt, en zaterdag is de proefpreek om vier uur.
Tegen de avond is censura morum gehouden, in afwezigheid Busschof en Jacob van Bemmel
en verschillende diakenen. Die brachten naar voren, dat de censuur weinig uithaalde, omdat
men niet vrij mocht uitspreken. De preses zei daarop, dat ze wel vrij mochten spreken, maar
alles in de goede volgorde. Eerst volgens de leer van Christus hun broeder vermanen, daarna
nog een broeder erbij nemen, en tenslotte de kerk op de hoogte stellen, als men zag, dat de
voorgaande vermaning niet te hielp.
p. 387 (Eccl. fol. 70r)
Het dienstmeisje van de heer Verstraten kwam zelf in de vergadering, en klaagde dat men
haar eer te na was gekomen. Toen ze in dienst was gekomen in de Hulk, had ze haar de
godspenning teruggebracht, want de vrouw van Flaman had gezegd, dat ze bazig was. Ze had
ingewoond bij Hendrik Roelt [Roelofsz? ], en had daar de jongelui eten opgediend, en
dergelijke. Deze zaak werd overgedragen aan de predikant en de ouderling van het kwartier.
Er werd geklaagd over de grote vrijpostigheden van de roomsen en hun bijeenkomsten, en
ook over de ontheiliging van de zondag. Sommige broeders, die lid van de vroedschap waren,
legden de schuld bij de schout en zijn mannen, die vaak genoeg opdracht gekregen hadden,
dat zij daarop moesten letten, en de aanleiding van de klachten moesten voorkomen. Maar er
gebeurde niets, en daarom werden de predikant en de ouderling van elk kwartier belast, om
hen omdat zij lidmaat waren van de kerk, daartoe te vermanen. Het was immers een
godslasterlijke afgoderij, die de enige offerande van Christus aan het kruis teniet deed, en
daardoor de toorn van God over onze landen vergrootte. Dat ze erop moesten letten, dat zulke
p. 388 (Eccl. fol. 70v)
geheime bijeenkomsten verhinderd werden, voor zover het mogelijk was, en dat het hun dure
plicht was.809
De commissie die door mij aan Busschof doorgegeven is, is daar blijkbaar niet erg toe
geneigd, en stelde de zaak enige malen uit.
Ik heb aangenomen, om te assisteren bij het avondmaal in de Nicolaikerk met collega Dirk
Jacobsz van Velthuysen.
[vr 11-4-1628]
Wij hadden [in het verleden] met de Engelse predikant gesproken over NN, burger van deze
stad en eerst een lidmaat van onze kerk.De kerkenraad daar had het goedgevonden, nadat de
argumenten van beide zijden gehoord waren, dat deze NN, die alleen om de Engelse kerk te
versterken, zich daar had aangesloten, met goedvinden van de onze. Nu verklaarde hij
vanwege de onrust, die al eerder in de Engelse kerk onstaan waren, dat hij daar niet met een
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gerust gemoed aan het avondmaal kon deelnemen. Hij wilde liever met zijn vrouw onze kerk
volgen, en toestemming krijgen, om bij ons het avondmaal te vieren. De Engelsen verklaarden
niets aan te kunnen merken op zijn levenswandel, niets dan goeds. Zij wilden hem daarom bij
hun kerk houden, maar tevergeefs.
p. 389 (Eccl. fol. 71r)
De preek is om 9 uur begonnen, maar omdat die zo lang duurde, dat het elf uur geweest was,
voordat die eindigde, werd voorgesteld, zulke preken voortaan om acht uren te laten
beginnen. Anders konden de collectanten, die deze dag hun rondgang voor de armen maakten,
ook moeilijk op tijd hun collecte ophalen.
Na de middag is in de Buurkerk om vier uur de begrafenispreek gehouden.
[za 12-4-1628]
Rond elf uur is de kerkenraad bijeengeroepen, omdat de Walen, in de synode, onlangs in Den
Haag, met hun predikant Pierre Agache verzoend waren. En om die reden zouden ze (naar wij
hoorden) in de Waalse kerkenraad in deze stad verschijnen, om samen aan het avondmaal deel
te kunnen nemen, waarvan ze zich lange tijd onthouden hadden. Maar als teken van
verzoening hadden ze van hun broeders een gebaar gevraagd, maar die weigerden dat, als ze
geen schuld bekenden en erkenden dat ze gezondigd hadden. Ze wilden dat niet doen, maar
wezen erop dat de verzoening in de synode al tot stand gebracht was. En toen zijn ze met een
verbitterd hart en geheel ontsteld weggegaan.
Nu hebben ze onze kerkenraad om bemiddeling gevraagd, en nadat we hun afgevaardigden
gehoord hadden, hebben we dat beloofd. Tegelijkertijd hebben we afgesproken dat preses en
scriba naar Agache zouden gaan om hierover te praten, om geen tijd te verliezen, zonder ook
maar iets achterwege te laten, wat tot een goed einde zou leiden. Maar nee, de predikant
schoof alles af op zijn kerkenraad.
p. 390 (Eccl. fol. 71v)
[zo 13-4-1628]
Met Pasen hebben in het karspel van de Nicolaikerk Teckman, Dunganus, Arnoud van
Buchell en Dirk Jacobsz van Velthuysen het avondmaal bediend. Het aantal deelnemers was
niet groot, uit de bewoners van het (zuidelijke) bovendeel van de stad, vooral uit het gewone
volk.
[zo 27-4-1628]
Aangetekend:
- Dirk Bergejus, jonggezel van Culemborg, wiens vader predikant geweest was, zoals nu zijn
broer,810 en Metje [Hermans] van Velthuysen, jongedochter van Utrecht.811
- Jan van Ledenberg, jonggezel van Utrecht, met Johanna van Sypestein, weduwe van jonker
Maurits Heraugière, wonende bij de Munt te Utrecht.812
p. 391 (Eccl. fol. 72r)
[zo 11-5-1628]
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Na een afwezigheid van drie weken ben ik weer naar de kerkenraad gekomen. Vermeld werd
de afwezigheid van Dunganus, die zich excuseerde wegens de slechte gezondheid van zijn
vrouw.
Gerbrant de Beer, de boekhouder, vertelde ons over de beslaglegging die hij getroffen had
met de erven van mevrouw Carpentier, die aan onze armen toen ze nog leefde mondeling uit
haar bezittingen 300 gulden had gelegateerd. De toehoorders waren behalve doctor Servatius
Carpentier, die er namens de erfgenamen was, Teckman en twee diakenen, [die] haar
goederen probeerden weg te halen. Er werd beweerd, dat zij bij de notaris alleen maar een
bedrag van 50 gulden had vermeld, waarbij overigens geen getuigen aanwezig waren geweest.
En het leek ons correcter, dat er een brief geschreven zou worden door de scriba van onze
kerkenraad aan Gosuinus à Buitendijck,813 een predikant in Dordecht, met het verzoek of hij
naar de erfgenamen die daar woonden zou gaan, en het direct met hen zou regelen, voordat
we de zaak aan de rechter zouden voorlegden.
Iemand die uit het graafschap Moers kwam, vertelde dat in die stad de kerk afgebrand was, en
dat er geen geld was om die te herbouwen. Daarom was hij hierheen gestuurd, om in de
Nederlanden geld in te zamelen. Hij liet een getuigschrift zien en een lijst waar de namen en
de bedragen stonden van de schenkers in Holland en Zeeland. Daaruit bleek, dat velen
vrijgevig had bijgedragen.
Het leek ons het beste, hem weg te sturen, naar aanleiding van de toestemming van het
stadsbestuur van gisteren, omdat wij namelijk al meer dan genoeg bezwaard waren met twee
arme kerken. Hij vertelde, dat er in zijn stad 300 lidmaten waren die aan het avondmaal
deelnamen, maar dat de stadsbewoners door die brand
p. 392 (Eccl. fol. 72v)
zoveel schade geleden hadden, dat ze niet eens genoeg geld hadden om hun eigen huis te
herbouwen. Hij heeft van de vroedschap 25 gulden gekregen.
Iemand anders bood ons een paar boekjes die hij gemaakt had, te koop aan, om die te
gebruiken. Maar omdat ze niet erg interessant leken, hebben we er een gehouden en de rest
teruggegeven, en hem er nog wat geld bij te geven om hem een plezier te doen.
Aan mij en Busschof is gevraagd, de schout te vermanen inzake de dagelijkse verboden
bijeenkomsten, zowel van roomsen als van remonstranten, met de vraag om zijn best te doen,
dat dit niet ongestraft door kon gaan, enz.
Gedoopt Maria Margareta, kind van een zekere Merode.814 Getuige was Margareta Maria,
dochter van Ulrich Wierich von Daun, graaf van den Broek, die in 1600 door de Spanjaarden
is vermoord, weduwe van Walraven van Brederode, heer van Vianen, Ameide en Noordeloos,
burggraaf van Utrecht, in januari 1620 gestorven.815
Huwelijksafkondiging van Steven Jansz van Doorn, jonggezel, met Susanna Rampart,
jongedochter, beide van Utrecht.816
[zo 18-5-1628]
Een minderjarige soldaat, die een half jaar geleden in Klundert in het garnizoen lag, wilde hier
trouwen. Normaal gesproken moesten zijn huwelijksafkondigingen daar ook gaan, maar hij
813

Gosuinus à Buytendijk, geb. 1585, pred. Dordrecht 1620, gest. 1661, zie Bijlage 1.
Niet in DTB. Mogelijk een dochter van Hendrik van Merode en Adriana van Brederode, tante van Walraven.
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Walraven IV van Brederode, geb. 1597, tr. 1616 ‘Maria van Haun (sic), dochter van den grave van den
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gaf als reden, dat zijn verloftijd daarmee zou verlopen. Zijn vader, een Engelsman, stond hier
goed bekend, hij had hier lange tijd
p. 393 (Eccl. fol. 73r)
gewoond, en stemde in met het huwelijk. En hijzelf was al vijf kwartalen met het meisje
verloofd. Dergelijke redenen naar voren brengend, werd hij gedispenseerd, zodat hij na zijn
drie huwelijksafkondigingen hier zou mogen trouwen.
Een vrouw verklaarde, dat haar man in Stade gestorven was, met attestatie van een sergeant,
die hier in het land was, en zij begeerde, daarna met een ander te trouwen. Ze kreeg als
antwoord, dat ze een bewijs van zijn kapitein moest brengen,omdat we toch meenden, dat hij
hier te lande verbleef. En ze moest precies de tijd van het overlijden van haar man aantonen,
om niet binnen de gestelde tijd te hertrouwen.
In de classis werd bericht over de grote roomse plechtigheid, die op het feest van
Kruisvinding en dergelijke dagen gevierd werd in het Heilig Kruisgasthuis buiten
Wittevrouwen, waar boeren uit verscheidene dorpen op bedevaart kwamen. Zoiets behoorde
verhinderd te worden, net als al die andere die dagelijks in deze stad gehouden worden.
Daarop werd gezegd, dat men het de burgemeesters zou voorleggen, en ook de schout volgens
een eerdere afspraak zou aanspreken.
p. 394 (Eccl. fol. 73v)
Flaman maakte melding van Maria van Blitterswijck, die nu in Delft woonde. Ze had hem
geschreven, dat ze berouw had over haar fouten, en verschillende malen aangespoord was
door de kerkenraad aldaar, om aan het avondmaal deel te nemen. Hij vroeg raad, of men haar
geen attestatie kon verlenen, dat ze lidmaat van de gemeente hier was geweest, zonder
vermelding van haar fouten, omdat die de predikanten daar onbekend waren, uitgezonderd
van Rijswijk. Er werd goedgevonden, dat we hun een brief zou schrijven, om te zien of we
door hen haar toelating teweeg konden brengen zonder verder schandaal. Zij had er nu
immers al meer dan vier jaar voor geboet, en van het avondmaal afgezien.
In de zaak van Servatius Carpentier was door de scriba een brief geschreven aan Gosuinus à
Buitendijck en Johannes Westenburg,817 een Utrechtse predikant, nu in Dordecht staande. De
bedoeling was, om het legaat dat hun tante of grootmoeder aan de armen gemaakt had, te
bepleiten en de gedane beslaglegging te excuseren. Maar Carpentier, die in Dordecht de
executeur van deze erfenis was, had inmiddels aan Teckman een brief
p. 395 (Eccl. fol. 74r)
geschreven. Ondanks de nadere verklaring van hun grootmoeder, om geen juridische strijd
aan te gaan in zaken die de armen schijnen te betreffen, wilde hij het nog eens worden over
een bedrag van honderd gulden of daalders, waarvoor dr. Carpentier zich sterk wilde maken.
We waren het erover eens, dat de diaconie niet verder had behoren aan te dringen op het
schrijven van een brief, zonder overleg met de kerkenraad. We waren van mening, dat het
billijker en redelijker was het aanbod aan te nemen, dan verder te procederen, wat voor de
rechtbank nog op een onzekere uitkomst zou kunnen uitlopen.
Schepen Jacob van Bemmel werd aangewezen om bij de volgende classis aanwezig te zijn.
Men zegt, dat [Pieter], heer van Hardenbroek, een huwelijksafkondiging had verkregen van de
predikant in Langbroek,818 met een Gulikse joffer, [Agnes] van Hanselaar, die kloosterzuster
817
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Johannes Westenburg, geb. Utrecht 1599, o.a. pred. Dordrecht 1626, overl. 1636, zie Bijlage 1
Christiaan ab Oyen, predikant van Neerlangbroek voor 1606, gest. 1636, Van Lieburg 1996, I, 186.
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geweest was.819 Maar die afkondiging was tegen de regels van de kerk, omdat er geen bewijs
was van de toestemming van de vader, of dat zij ongehuwd was, en daarom is het huwelijk
tegengehouden.
[zo 25-5-1628]
In de kerkenraad waren afwezig Johannes Flaman, Dirk Jacobsz van Velthuysen en zijn oom
Herman Warnersz van Velthuysen.820 Cornelis Bor kwam later.
Er werd over de onderschout gezegd, dat hij
p. 396 (Eccl. fol. 74v)
noch door de magistraat noch door de schout zelf gesteund werd, dat ingrijpen hem
onmogelijk gemaakt werd, en dergelijke excuses meer.
Wij hebben de getuigschriften gezien van Georgius Pasor821 en Hendrik Alting,822 professoren
in Franeker, over Georg Zeel, van Koblenz, een voormalige monnik. Er wordt gezegd dat hij
vrijwillig naar zijn klooster teruggekeerd is en daarna opnieuw weggevlucht is. Maar dat is
niet waar, want hij was naar zijn vaderland gegaan om zijn ouders weer te zien, en is toen
verraden door zijn mede-monniken. Hij werd daar vastgehouden, en is eindelijk niet zonder
gevaar ontsnapt. Hij heeft een tijd lang de bijbel bestudeerd, en leidde een onberispelijk leven
met zijn vrouw, met wie hij vijf kinderen had, enz. Hij liet dat getuigschrift zien, om zijn
lasteraars de mond te snoeren, en om iets te krijgen voor zijn levensonderhoud.
[za 31-5-1628]
Busschof en ik zijn bij de schout, de heer van Dukenburg, [Hendrik Valckenaer], geweest, en
hebben hem voorgehouden, dat de bijeenkomsten van de roomsen en remonstranten nagenoeg
openbaar zijn. En dat dit niet alleen tot gevaar voor de staat strekt, maar ook de plakkaten van
de hoge overheden tot een aanfluiting maakt. En omdat hij ook een lidmaat was van onze
kerk, verzochten wij hem, zijn plicht te willen doen, zodat het met deze bijeenkomsten
p. 397 (Eccl. fol. 75r)
een keer afgelopen zou zijn. De vroedschap heeft te kennen gegeven, hem verscheiden malen
daartoe opdracht gegeven te hebben, en nog onlangs hadden de Staten, op aandringen van de
classes, hem schriftelijk benaderd.
Hij antwoordde, dat hij zijn plicht niet verwaarloosde, maar dat het hem onmogelijk was, de
overtreders te pakken te krijgen, ook wanneer hijzelf er vijftig of meer een huis binnen had
zien gaan. Verschillende huizen kwamen immers aan de achterkant bij andere uit, waardoor
ze van het ene huis naar het andere liepen, en zo ontkwamen. Hij zei ook, dat de vroedschap
alles aan zijn beoordeling overgelaten had, en dat het gerecht er heel moeilijk over deed, om
hem enige boeten of iets dergelijks wat daartoe kon dienen, toe te staan. De missive van de
Staten was alleen nog maar door een handjevol leden, in afwezigheid van de meeste, in
concept opgesteld.
Busschof verklaarde echter, dat dit in het voltallige college aan de deputatie van de classis
beloofd was, en de brieven daarna verzonden waren, enz.
[zo 1-6-1628]
819

Pieter van Hardenbroek (gest. 1658) tr. Agnes van Hanxelaer, dochter van Herman baron van Herstal, zij was
eerst religieuze te Utrecht. Zij trouwden in mei 1628 voor de predikant te Neerlangbroek, maar in 1633 is het
huwelijk opnieuw ingezegend te Luik voor Pieter Aloyso, titulair bisschop van Tricarië. Hardenbroek 1892, p.
45.
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Georgius Pasor, Ellar (Dld) 1570-Franeker 1637, hoogleraar Grieks 1626-1637. Ekkart 1977, p. 106-108.
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Hendrik Alting (Emden 1583-Groningen 1644), zoon van Menso Alting, sinds 1627 hoogleraar theologie in
Groningen, NNBW 1, 94-96.
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Geen vergadering wegens het pinksterfeest.
[za 7-6-1628]
De huwelijksaantekening verkondigd van Servatius Carpentier, arts, wonende op de
Runnebaan, met Agatha Hamel, jongedochter, bij de Domsteeg.823
Izaak Pallache verzocht om steun, om een toelage
p. 398 (Eccl. fol. 75v)
van de vroedschap te kunnen verkrijgen voor zijn levensonderhoud, omdat zijn gezin groter
werd. Bovendien was hij druk bezig, om Latijn te leren, waardoor hij zowel de kerk als de
Republiek van dienst zou kunnen zijn, door het vertalen uit sommige oosterse talen, waarin
hij ervaren was. In het Latijn maakte hij, volgens een verklaring van rector Antonius
Aemilius, in korte tijd goede vorderingen, en was hij zeer ijverig.
Baron Guillaume de la Ruppa, Bohemer,824 die onlangs met achterlating van al zijn
bezittingen in Leiden aangekomen was met zijn gezin, had naar onze kerk twee kinderen met
een huisleraar gestuurd. Hij vroeg ons, om voorspraak bij de magistraat en de Staten om
ondersteuning.825 Hij woont nu in Culemborg.
Er is lang gesproken over de nalatigheid van het stadsbestuur, bij het verbreiden en
bevorderen van geestelijke zaken.
- Het goedkeuren van de schoolorde schiet maar heel weinig op.
- De ontheiliging van de zondag en de naam van God door te vloeken, te zweren en door
godslasterlijke woorden … Hoe traag zijn magistraat en schout bij het bestrijden ervan.
- Hoe groot is de vrijpostigheid van allerlei bijeenkomsten van roomsen en remonstranten.
Hoe koel en onverschillig is bijna iedereen, als het om zaken gaat die van belang zijn voor het
zielenheil van de stervelingen.
p. 399 (Eccl. fol. 76r)
Door bemiddeling van de preses en de scriba bij de vroedschap, heeft Izaak Pallache voor dit
jaar een toelage van 130 gulden gekregen.
De zaak van de baron De la Ruppa is uitgesteld, omdat gezegd werd, dat iemand die zich voor
een baron uitgaf, maar iemand anders bleek te zijn, we zouden derhalve nader informeren. 826
[zo 15-6-1628]
Daarom hebben we de huisleraar gezegd, dat zijn zaak nog niet was afgedaan, en we het hem,
zodra het rond was, zouden laten weten.
Er werd geklaagd over de brutaliteit van de remonstranten, en vrijpostigheid van de roomsen,
en de toegeeflijkheid van de overheid, in het bijzonder burgemeester [Jan Florisz] van
Nijpoort.
Er is gewezen op de slordigheid van de kosters bij het noteren van de gedoopte kinderen,
vooral in de Dom.
Over drie weken zal het avondmaal gevierd worden, en rond die tijd zou Suavius naar de
synode in Noord-Holland gaan.

823
Servatius Carpentier, der medicijnen doctor, j.g., won. op de Runnebaen, tr. joffr. Agatha Hamels, j.d. won.
onder de Domsteech, DTB 94/286, 22 juni 1628.
824
Direct na de ‘Fenstersturz’ in Praag, in mei 1618, namen Willem Ruppa en Matthias Thurn de leiding vn de
Boheemse opstandelingen.
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Vgl. het verzoek van Johann Christoph von Berg, een Moravische baron, fol. 53r.
826
Pollmann 2000, p. 220, noot 131.
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Ik heb een lijst gezien van degenen die het uit ons land verzonden geld, omtrent 6.000 gulden,
hadden gekregen. Daarin stonden de namen en de bedragen, die aan ieder afzonderlijk
gegeven waren, vermeld.
Er werd gevraagd naar de Confessie, die in opdracht van de kerkenraad door Abraham
[Jansz?] gedrukt was, hoe weinig die
p. 400 (Eccl. fol. 76v)
afgenomen werden. Suavius antwoordde, dat de kerkenraad geen opdracht gegeven had. En
zeker niet met de verwijzingen die dikwijls onjuist waren gesteld, en waaraan velen zich
stoorden. Waaraan te merken is, dat men in zulke dingen, waar schade aan toe te brengen is,
vaak weinig rekening houdt met de aanbevelingen van de predikanten.
[zo 22-6-1628]
Er waren klachten over de traagheid van degenen die uit de vroedschap opdracht hadden, om
de schoolorde te doorzien.
Er is weinig gedaan met de klachten die geuit worden tegen de ontheiliging en het lakse
onderhouden van de zondag. Het ging vooral om de grote bijeenkomsten van de roomsen en
in het bijzonder van de remonstranten, die nu zo goed als openbaar in een huurhuis preekten
wanneer ze maar wilden.827 Zodoende was er voorlopig geen verandering te verwachten,
omdat er ondanks alle protesten bij de overheid, niet op gelet werd.828
Er is besloten, om burgemeester Jan van Wede daarover aan te spreken, en enige raadsheren
erop voor te bereiden, om in een volgende vergadering alsnog de klachten te benadrukken.
Maar omdat de eerste burgemeester meer voelde voor de factie [van de remonstranten], en
sommigen vroedschapsleden met hem meedoen, zijn er een stel die weinig om de [ware]
religie geven.
p. 401 (Eccl. fol. 77r)
En er zijn er heel wat die zich meer met hun eigen belangen bezighouden dan met de kerk, en
waarvan we weinig of geen steun kunnen verwachten.829 Maar we moeten actief blijven, in
deze tijd.
Er zijn er die oordelen, naar het recente voorbeeld van Den Haag, waar de gebeurtenissen in
ernst volgens velen door de overheid opgezet zijn door oud-soldaten, die bij die
bijeenkomsten aanwezig waren. En dat, zoals aannemelijk is, met goedkeuring van de prins,
die naar ‘zijn Burenaren’ kijkt.
Er was onenigheid onder de burgemeesters, wie van beiden questor zou worden van de
Fundatie Huybert van Buchell.830 Dit ambt stond nog open, omdat een van de oude
schepenen, namelijk Cornelis van Deuverden zijn stem aan Jan van Wede gegeven had, maar
de ander, [Cornelis] van de Pol, aan [Jan Florisz] van Nijpoort. De pastoor van de Jacobikerk,
die in deze functie opgevolgd was door Breyerus, beslechtte de twist, en Van Wede kreeg het
ambt.
Gijsbert Pietersz Verwoert, tweede kameraar van de stad, heeft over het herstel van de
Geertebrug onenigheid gehad met Gijsbert van Hoboken, om een steen waarvan hij verklaarde
dat die van de stad was. Maar de ander zei dat hij van hem was, en toen de woordenwisseling
opliep, ging Van Hoboken’s zoon zich er met onfatsoenlijke woorden mee bemoeien. Hij
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kreeg een klap van de kameraar, en ze bleven een poos vechten. Dat gaf een groot schandaal,
vooral omdat ze allebei lidmaat van de kerk zijn.
[zo 22-6-1628]
In de Buurkerk getrouwd dr. Servatius Carpentier met Agatha Hamel.
[ma 23-6-1628]
Samen met Teckman heb ik het huisbezoek in ons kwartier van het Oudkerkhof, Annastraat
en Vismarkt gedaan. Met Gijsbert van Hoboken gesproken over de onenigheid tussen hem en
de kameraar, en naar zijn zeggen scheen de schuld te
p. 402 (Eccl. fol. 77v)
liggen bij de kameraar. Evenwel, zolang de andere partij niet gehoord is, mag er niet
ongegrond geoordeeld worden. Het zou te wensen zijn, wat beide partijen ook beweren, dat er
niets gebeurd was om zich voor te verontschuldigen, omdat het niet zonder schandaal voor de
religie geweest is.831
We hebben gekijf en geruzie van vrouwen gehoord, maar dat was van geen enkel belang, en
we hebben het proberen we te sussen.
Het grootste verdriet kwam van de hypocrisie en de geloofsafval van de vrouw van [James]
Nelthorp.832 We hebben namelijk gehoord, dat zij tot de onzin van de roomse religie
teruggekeerd is, op aandringen van [Otto] Schrasser833 en Pelt,834 en dat ze daarom onze
kerkdiensten lijkt te ontvluchten. Ook al had zij ooit plechtig beloofd, dat zij niets zou
veranderen, zelfs niet na de dood van haar man, de afgelopen feestdagen.
Onder degenen die aan het avondmaal deelnamen, was Susanna van der Mark, die nog maar
sinds kort aangenomen was. Ze was gezelschapsdame van de weduwe van Brederode.
Voor de middag in de Geertekerk, heeft Breyerus na de preek onder anderen getrouwd:
Baltazar van Dortmund, jonggezel van Hamburg, met Johanna Engelbrechts, jongedochter uit
Holstein, beide wonende in de Wittevrouwenstraat.835 (Ik hoor dat hij een van de bankroetiers
is, die uit Amsterdam gekomen was). Het huwelijksfeest is helemaal volgens adellijk gebruik
gevierd, en het jonge stel leek geen hinder te hebben van hun verbanning.
Na de middag is [Herman Ribbius], zoon van [ds. Hermannus] Ribbius, boekbinder, met twee
anderen tot het avondmaal toegelaten, geëxamineerd en geïnstrueerd door Teckman, waarbij
ik aanwezig was.
p. 403 (Eccl. fol. 78r)
[di 1-7-1628]
Wij hebben ons huisbezoek voortgezet, en
[wo 2-7-1628]
nog een deel met Teckman, waarbij ik Jacob van Bemmel verving.
De weduwe van [Maurits] Heraugières, die onlangs hertrouwd is met Jan van Ledenberg,
zoon van Gillis van Ledenberg, vertelde dat haar man niet wilde, dat zij bij ons zou [in de
831

Zie verder fol. 84v.
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kerk] kwam. En dat ze voortaan met hem mee zou gaan.836 Toen we verzochten, om haar
tenminste te mogen spreken, excuseerde ze zich, dat ze familie van buiten de stad op bezoek
had. Toen we zeiden, dat ze vroeger in onze kerk aan het avondmaal deelgenomen had, zei ze
dat ze nu door hem anders was geïnstrueerd, en dat ze in Breda, waar zij tevoren had
gewoond, niets van de kwestie wisten. 837 Waarop wij antwoordden, dat de leer van de kerk
daar niet anders geweest kon zijn dan hier. Er waren wel particuliere politieke kwesties,
waaraan hij zich kon hebben gestoord. En verder meenden we, dat hij geen andere redenen
van verschil zou kunnen geven. Toen Teckman vroeg, of hij haar bij een andere gelegenheid
nog wel zou kunnen spreken, zei ze, wel in zijn aanwezigheid, maar anders niet, en dat
herhaalde ze tweemaal, enz. Haar nicht verklaarde, dat ze bij onze kerk zou blijven, het was
nog een jong meisje.
p. 404 (Eccl. fol. 78v)
[do 3-7-1628]
Teckman heeft, in het bijzijn van mijn vrouw en mij, onze nicht Sybilla van Voorst
aangenomen als lidmaat.
De professie- of belijdenispreek is gehouden door Johannes Flaman, in de Dom. Hij vertelde
dat de confessie opgesteld was door Guy de Brès, en dat hij die aan de koning van Spanje had
overgeleverd, waarna hij was gestorven. Die confessie was bij honderdduizend lidmaten
bekend, nog afgezien van vrouwen en meisjes, en door een groot getal met hun bloed
bezegeld, en ook door een groot aantal grote heren en edelen van deze landen getekend, en nu
bijna zeventig jaar in de publieke kerk onderwezen.
[zo 6-7-1628]
Er is een voorstel gedaan om te komen tot de verkiezing van ouderlingen en diakenen, zoals
gewoonlijk. Er zijn verscheidene lidmaten genoemd om uit te kiezen, zowel door de diakenen
als de kerkenraad, namelijk:
ouderlingen:
de Domdeken [Jan van] Reede,
NN Hamel,
burgemeester Jan van Wede,
burgemeester Cornelis van Deuverden,
NN Ram,
Jan van Nellesteyn,
[Joachim] Utenwaal,
Antoni de Goyer,
Floris de Goyer, *
Gerrit van der Hoolck, *
Helmich van der Well,
Roland Gerobulus, *
Reinier Hendriksz van Rhenen,
Reinier Lieftinck, *
Werner Jansz van Kesteren, *
Hans Rampart,
Steven Jansz [van Doorn],
Antonius Aemilius, rector,
NN Hurman,
NN van Santen,
836
837
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Dirk H…,
Cornelis Pietersz van Swanenburg,
Jacob van Bemmel,
NN van der Capelle.
diakenen:
Jan Vinck,
Jan Gerritsz van Broekhuizen,
Jan van Broekhuizen, bakker,
[Peter] Pijl, notaris,
Jan van Mansvelt,
p. 405 (Eccl. fol. 79r)
Wessel Dops,
Hendrik van Wijkersloot,
Abraham Jansz van Dinter, *
Gerrit van Wijk,
Mathijs van Lienden,
Willem Jansz Middelkoop,
Aert Ploos,
Jan Comainge [van Maastricht],
Hendrik Jacobsz van Coetsvelt, *
Willem Vereem,
Claes de Gijzelaar,
Mathijs van Lienden,
Goswijn van Royen,
Cornelis van Royen,
Jan van Culemborg,
[Hans] Versteeg,
Gijsbert van Wijkersloot, in de Groenestraat,
de oude [Gijsbert?] van Hoboken,
Abraham van Harwijk,
[Cornelis] van Doyenburg,
Cornelis Quint junior.
’s Morgens is het avondmaal gehouden in de Dom en de Jacobikerk.
[vr 11-7-1628]
Om tien uur ’s morgens is er schriftelijk gestemd. Iedereen was aanwezig, uitgezonderd
Suavius en Quint [senior], die hun stembriefje hadden opgestuurd. Jacob Splinter, wegens de
ziekte van zijn vrouw afwezig, conformeerde zich met de broeders, in de overtuiging dat hun
stemmen goed waren.
Met de meeste stemmen zijn tot ouderling gekozen:
Gerrit van der Hoolck,
Werner Jansz van Kesteren,
Roland Gerobulus,
Floris de Goyer,
Reinier Lieftinck,838

838

Vgl. DTB 94/292.
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Vijf in totaal, wegens het vertrek van de schepen Aert van Eck naar de admiraliteit van
Rotterdam.
De diaconie wilde doordrukken, dat een van de vier aftredenden aan zou blijven, naar het
voorbeeld van Hans van den Bosch, die drie jaar aangebleven was.839 Maar omdat niemand
daartoe bereid was, en er volgens de regels alleen een ambtstermijn van twee jaar bestond,
hebben ze ervan af moeten zien. En zoals voorgesteld, is er naast de vier nog een gekozen.
p. 406 (Eccl. fol. 79v)
De diakenen zijn als volgt gekozen, zes in totaal:
Hendrik Jacobsz van Coetsvelt, in het Landwijf,
Abraham Jansz van Dinter,
Jan van Culemborg,
Cornelis van Royen,
Goswijn van Royen,
Jan van Mansvelt.840
Om vijf uur heeft de kerkenraad weer met de diakenen vergaderd, met verplichte
aanwezigheid, om de gekozen ouderlingen en diakenen te zien en te horen.
Er werd gezegd, dat daarin tegen de regels gehandeld werd, omdat er van de diakenen geen
afscheid genomen pleegt te worden, maar dat er alleen een bekendmaking door de kerkenraad
geschiedt. Maar omdat de diakenen bij het stemmen waren geweest, is goedgevonden, dat ze
hier ook bij mochten zijn.
Ze waren allemaal aanwezig, uitgezonderd Abraham Jansz van Dinter in de Drie Schuppen,
die zich excuseerde, en zei dat hij bij de predikanten zou komen.
De meeste excuses werden gemaakt door Hendrik Jacobsz [van Coetsvelt], die zei dat zijn
ogen slecht waren, en hij ook te oud was. Bovendien kon zijn vrouw slecht horen, zodat hij
niet goed uit zijn winkel weg kon blijven.
[zo 13-7-1628]
Het avondmaal zal in de Geertekerk gevierd worden.
p. 407 (Eccl. fol. 80r)
Het avondmaal is met een flink aantal lidmaten in de Geertekerk gevierd, met Johannes
Flaman en Teckman, predikanten, en Arnoud van Buchell en Herman Warnersz van
Velthuysen,841 ouderlingen. Toen is ook de keus van de nieuwe ouderlingen en diakenen
meegedeeld.
Van [de ouderlingen] blijven:
Cornelis Knijff,
Jacob [Jansz] van Bemmel, en
Herman Warnersz van Velthuysen,
diakenen:
Gerbrant de Beer,
Daniël Hauwaert,
Willem Cosijnse,
Jacob Marcelisz [van Arkel],
Jacob Splinter,
839

Van 1623-1626.
Vgl. DTB 94/293.
841
Hs. abus. Warnero van V.
840
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Carel Paulusz,
Rutger van Bokhoven.
Er is bekend gemaakt, dat er komende vrijdag een openbare collecte voor de armen gehouden
zou worden.
’s Avonds is er kerkenraad gehouden, waar een zieke oude man verscheen, begeleid door een
soldaat uit Westfalen, die zei, dat hij hem wat geld voorgeschoten had, en iets voor zijn
levensonderhoud verzocht. Maar de kerkenraad was vanuit Den Haag gewaarschuwd, dat zo’n
oude man, met een parel in het oog,842 zich daar had uitgegeven voor graaf van Swartsenburg,
die onder de markies van Durlach had gediend. Maar het was gebleken, dat dat niet klopte.
Hij zei dat hij Hans Cristoph van Swartsburg heette, maar geen graaf was. Dat hij zich Vlagh
van Swartsburch had genoemd, wat een geslacht in de Palts was, dat ook bij de Swartsburch
hoorde, en dat al het misverstand daar voortgekomen was. Dat hij daardoor vaak was
p. 408 (Eccl. fol. 80v)
gearresteerd, alsof hij een dief of een schelm was. Samengevat, door zijn ouderdom wekte hij
medelijden, maar,door de tegenstrijdigheden in zijn verhaal, ook argwaan. Daarom werd er
gezegd, om van hem af te komen, dat we hem weer naar Den Haag terug zouden laten
brengen. Daar zei hij wel heen te willen gaan, als wij hem daar reisgeld voor gaven.843
Vanwege de roomse bedevaarten en de afgoderij, die in het H. Kruisgasthuis werden
gepleegd, en waarover we bij rekest aan de vroedschap geklaagd hadden, waren de
huismeesters van het gasthuis gelast, de beelden weg te doen, en de plaats te sluiten. Er moest
ook opdracht gegeven worden, tegen de Kruisdagen,844 dat niemand om superstitie te plegen,
zou worden binnengelaten. De predikanten van het platteland hadden aangegeven, dat daar
die tijd hele wagens vol naar toe reden op bedevaart.
Jan Aerntsz kreeg, omdat zijn vader [Aert Andriesz]845 oud, traag en slecht horend was,
opdracht om op de normale vergaderdagen de kamer waar te nemen. Hij moest ook beter
letten op het aantekenen van de gedoopte kinderen.
We hoorden veel klachten over geloofsafval van velen, die naar de remonstranten of roomsen
overgegaan waren, maar er was weinig aan te doen.846
Inzake de scholen was NN Utenwaal
p. 409 (Eccl. fol. 81r)
aangewezen, maar [de vroedschap] besteedde er geen aandacht aan.
De aanpak van de ontheiliging van de zondag, waar Aert Foeyt opdracht toe had, gaat maar
langzaam vooruit. Men houdt zich nauwelijks bezig met maatregelen, je ziet alleen ijver, als
er eigenbelang mee gemoeid is. Voor het overige, wat vroomheid en goede zeden betreft, laat
het ze inwendig koud.
[zo 20-7-1628]
Huwelijksafkondiging van Arnoldus Godescalci Aeltius, predikant van Otterloo, met Gisela
Ribbe, jongedochter, wonende in de Herenstraat te Utrecht.847
842

Een witte vlek op het hoornvlies, zie WNT 12, 456.
Pollmann 2000, p. 220, noot 131.
844
Kruisvinding op 14 september.
845
De bode van de consistoriekamer, gest. 1635.
846
Pollmann 2000, p. 170, noot 33.
847
Arnoldus Godescalci Aeltius, bedienaer des goddelicken woorts tot Otterloo, tr. Gysella Ribben, j.d. van der
Elburch, won. in de Winsesteech, DTB 94/293, 12 aug. 1628.
843
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Er wordt verteld, dat de schouten nadrukkelijk weigeren, op te treden tegen remonstranten of
roomsen. Dat we tevergeefs vaak geprotesteerd hebben tegen de ontheiliging van de zondag,
wat toch niet ter harte wordt genomen. Er is zelfs een week geleden nog een verzoekschrift bij
de vroedschap is ingediend door de tappers, die vergunning vragen om ook onder de preek te
mogen tappen. Ze zeggen dat de schout de een door de vingers zag, maar de ander wilde
beboeten. Er kwamen veel klachten over de schouten, over hun laksheid en omkoperij. 848
De laatste kerkenraadsvergadering, waar ik bij aanwezig ben.
p. 410 (Eccl. fol. 81v)
[zo 27-7-1628]
In de Dom zijn de oude en nieuwe kerkenraad en de diakenen vergaderd. De nieuwe zijn na
de preek bevestigd en in de raadskamer ontvangen, met het toewensen van Gods zegen in hun
bediening. Daarna zijn de aftredenden bedankt voor hun dienst, en verzocht, ook daarbuiten
altijd tot het welvaren van de kerk geneigd te willen blijven.
De aftredende ouderlingen waren:
Arnoud van Buchell,
[Dirk Jacobsz] van Velthuysen,
Cornelis Quint senior.
De diakenen:
Jan van Eyckelsbeek,
Antoni van Mansvelt.
Huwelijksafkondiging van Jan van der Lingen [met Geertruid van Tye]849
[do 28-8-1628]
Eind augustus is in Utrecht de provinciale synode gehouden, bijgewoond door de
gedeputeerden van Gelderland en Holland.
Hugo Beyerus850 heeft de 28ste in de Dom gepreekt.
Huwelijksafkondigingen van:
- Jacob van Mijnden, procureur voor het Hof van Utrecht, met Aleid van Lynden,
jongedochter,851
- mr. Jacob Hamel, advocaat van de West-Indische Compagnie te Amsterdam, met [Jobina
Mol, van Dordecht], weduwe [van Damas Sasburg].852
p. 411 (Eccl. fol. 82r)
[ma 1-9-1628]
Herman Warnersz van Velthuysen is met Hugo Beyerus, predikant uit Den Haag, die hier de
synode bijgewoond had, naar Culemborg gereisd. Met de bedoeling om de onrust die daar in
het verleden door het onwettig beroep van ds. Coetsius,853 zoals sommigen meenden, ontstaan
was, te kalmeren. Dat is gebeurd, en is de zaak bijgelegd.
848

Pollmann 2000, p. 178, noot 78; p. 179, noot 80,
Jan van der Lingen, j.g. van Utrecht, won. tot Sluys in Vlaenderen, tr. joffr. Geertruydt van Tye, j.d. van ’sGravenhage, won. aldaer, DTB 94/294, 27 juli 1628.
850
Zie Bijlage 1.
851
Jacob van Mijnden, j.g. van Utrecht, won. op die Ronnebaen, tr. Aleyda van Lynden, j.d. van Culenborgh,
won. omtrent d’Hamburgerbrugh, DTB 94/298, 31 aug. 1628.
852
Mr. Jacob Hamel uyt Den Hage, doctor in de rechten, ende advocaet van de West-Indische Compagnie, won.
tot Amsterdam, tr. joffr. Jobina Mol, van Dordrecht, wed. van Damas Sasburgh, won. bij de Munt, DTB 94/298,
11 sept. 1628.
853
Beyerus en Coetsius, zie Bijlage 1.
849
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De eerste zondag in september zal men beginnen met de huwelijksaankondigingen op drie
zondagen, die heel lang in de stad Utrecht binnen één week zijn geschied, te weten, zondag,
donderdag en de zondag daarna.
[ma 29-9-1628]
De broers Cornelis en Hendrik van Wijkersloot zijn na tussenkomst van predikanten en
ouderlingen van de kwartieren waar ze woonden, Dunganus, Suavius, Roland Gerobulus,
Cornelis Knijff, met elkaar verzoend. Ze hebben elkander de hand gegeven, en beloofden
alles te vergeten, en voortaan broederlijk samen te leven. Cornelis heeft het herstel dat aan
zijn huis gedaan moest worden, aan zijn schoonvader Jan van Nellesteyn overgelaten, om de
hinderpalen voor de vriendschap weg te nemen. Er is een schriftelijke akte van gemaakt.
p. 412 (Eccl. fol. 82v)
Op 5 oktober zal het avondmaal gevierd worden in de Dom en de Jacobikerk, en een week
later in de Nicolaikerk.
[zo 5-10-1628]
Om acht uur ’s morgens beginnen de preken; zo ook op de 19e en de voorafgaande zondag, en
om drie uur ’s middags de huwelijksaankondigingen.
In oktober is de diaconie alleen als taak gelaten, om de lidmaten van de kerken te
onderhouden.
Er is een Aalmoezenierskamer opgericht van twaalf of zestien man, die voor de andere armen
zal zorgen. Een kwart bestaat uit gereformeerden, een uit remonstranten, een uit
doopsgezinden, en een uit roomsen.854 Genomineerd zijn:
[Adriaan van Winssen], heer van Hoenkoop,
jonker [Zweder] van Brakel,
Eduard van Hemert,
jonker Hendrik van der Borch,
mr. Hendrik van Schroyestein,
mr. Cornelis van der Eem,
Bernt van Leeuwen,
Jacques van Utenhoven,
Jacques Petit,
jonker Peter Ruys,
Floris de Goyer,
Cornelis van Doyenburg,
[Jan] van Millingen,
[Gijsbert] Decker,
Johan van de Pol, boekhouder.
Toen is men begonnen in de buurten, op zondag drie aan drie met de collectebus voor de
armen rond te gaan.
[za 25-10-1628]
Er zijn negen of tien kinderen voor de middag in de Dom gedoopt.
’s Avonds begon de avondpreek.
p. 413 (Eccl. fol. 83r)
Er is besloten, dat de doden voor de middag tot half twaalf, en na de middag tot half vier, in
de kerk gebracht moeten worden, op een boete van …
854

Pollmann 2000, p. 171, noot 38. Zie Inleiding en Bijlage 3.
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In november hebben de diakenen een overeenkomst gesloten met met dr. Servatius
Carpentier, inzake het legaat van zijn grootmoeder, die mondeling driehonderd gulden voor
de armen bestemd had. Er was beslag gelegd op zijn meubels, maar die zullen worden
vrijgegeven, als hij een garantie geeft voor 175 gulden, die hij aan de diaconie zal
overhandigen.
[di 4-11-1628]
De classis Utrecht vergaderde, waarbij Dunganus hofmeester was.
[zo 9-11-1628]
Huwelijksafkondigingen onder andere van Jan Mainart, weduwnaar van Maria van de Pol,
met Elisabeth de Wilt, jongedochter.855
Er is bekend gemaakt, dat de scholen ’s winters om acht uur, en de Hiëronymusschool ’s
morgens om negen uur zal beginnen, tegen de oude gewoonte in, die sinds mensenheugenis in
zwang is geweest. En in verband daarmee zijn ook de cantilenen opgehouden, waarvan de
rector, die immers het lied schreef, ontlast is.
[za 15-11-1628]
Huwelijksaantekening van mr. Peter Joostensz van Schagen, chirurgijn, weduwnaar van Anna
Lamberts de Rijke, met Catharina Everts Paes,
p. 414 (Eccl. fol. 83v)
van Dordrecht, jongedochter, wonend bij Teckman.856
[zo 23-11-1628]
Huwelijksaantekening van mr. Jan de Jonkheer, advocaat van Tiel, met Elisabeth van
Mijnden, dochter van mr. Johan van Mijnden, advocaat in het Hof van Utrecht, wonende op
de Runnebaan.857
[zo 30-11-1628]
Mr. Peter Joostensz van Schagen, chirurgijn, en Catharina Everts Paes, zijn ’s middags
getrouwd in de Buurkerk. Teckman preekte zelf.
Johannes Flaman heeft aangekondigd, dat het avondmaal op Kerstmis gevierd zal worden, dat
is donderdag over drie weken.
Gedoopt een kind van Izaak Pallache in de Dom.858
Na elf uur ben ik met Lubbert van Heurn en Jan Gerritsz [van Broekhuizen] de straat
opgegaan voor de collecte door de buurten. We hebben de bus bij jonker Van Brakel gebracht
en geopend, en we telden 2 gulden 18 stuiver.
[ma 1-12-1628]
Aertgen, weduwe van Johannes Spenhovius,859 heeft bij de vroedschap een verzoekschrift
ingediend om ondersteuning. Zij was in de problemen was gekomen door [het overlijden van]
haar man, en doordat zij oud was en dagelijks behoeftiger werd. Zij wees er hierbij op, dat de
weduwe van [Jacobus] Taurinus nog steeds een alimentatie genoot.

855
Johannes Manart, wedr. van Maria van de Pol, won. op Domskerchof, tr. joffr. Elizabeth de Wilt, won op ’t
Oudekerchof, DTB 94/309, 23 nov. 1628.
856
Mr. Peter van Schagen, chirurgijn, wedr. van Anna Lamberts de Rijck, won. op’t Oudekerchof, tr. Catarina
Everts Paes, j.d. van Dordrecht, won. in ’t Jerusalemssteeghken, DTB 94/311, 30 nov. 1628.
857
Mr. Jan de Jonckheer, advocaet voor den Hove van Utrecht, j.g. van Nimmegen, won. in de
Ballemaeckersstraet, tr. joffr. Elysabeth van Mijnden, j.d. van Utrecht, won. op de Runnebaen, DTB 94/311, 16
dec. 1628.
858
Niet in DTB.
859
Voor Spenhovius en Tauirinus, zie Bijlage 1.
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Rond deze tijd of begin volgend jaar, huwelijksafkondiging van Jan van Hensberg met
Agnietje Gerritsz van Broekhuizen.860
p. 415 (Eccl. fol. 84r)
Huwelijksafkondiging van:
- Bernt Albertsz Coop van Haren, van Loenen, eertijds secretaris, weduwnaar van [Aeltgen
Ambrosiusdr.], met Geertruid Andriesdr., haar vader was eertijds koster van de Nicolaikerk
geweest.861
- [Cornelis] van Praet, weduwnaar van Jacobje van Berchem, met Elbrecht van Blankendaal,
weduwe van Jan Strick.862
Aan het eind van het jaar zijn de banken en stoelen verwijderd uit de remonstrantse kerk, die
ook dichtgespijkerd is van binnen. Maar op nieuwjaarsdag hebben ze weer hun bijeenkomsten
gehouden op Lepelenburg.
[do 8-1-1629]
De Staten-Generaal hebben een dankpreek verordend, die door Teckman in de Dom te
Utrecht gehouden is, uit psalm 3. Het was wegens de grote gunst, die God aan Piet Heyn heeft
verleend bij Havana, door hem de zilvervloot zonder slag of stoot in handen te laten vallen.
Ondanks storm en wind en grote gevaren, ook van vijanden, is hij met al zijn schepen
fortuinlijk, tot grote vreugde van hoog en laag gearriveerd. Hij zei daarbij, dat men zich daar
niet over behoorde te verheffen, omdat het puur Gods werk was. Opdat de zegening niet, door
Gods
p. 416 (Eccl. fol. 84v)
gramschap, zou veranderen in een vloek die ondankbaren overkómt, zoals men dikwijls kan
zien.
Na de middag heeft men alle klokken in de stad geluid, en ’s avonds ook weer, met het lossen
van kanonschoten en het branden van pektobben.
Daarentegen staan de zaken in Amsterdam er bedroevend voor. De remonstranten, die nu in
het stadsbestuur zitten, bestempelen de maatregelen die tot bescherming van de kerk dienden,
als een samenzwering, zoals in Utrecht in 1610. Wat daarvan komt, zal de tijd leren.863
[zo 5-4-1629]
[Op paaszondag] is het avondmaal zoals gewoonlijk gevierd in de Dom, de Jacobi en de
Nicolaikerk. Ook [Johan Wolfert], heer van Brederode864 nam eraan deel.
Huwelijksafkondiging van Adriaen Spengel van Hove, secretaris te IJsselstein, met Wijntje
Bartholomeusdr. Decker, jongedochter van Utrecht, wonende op het Mariaplaats.865
Wij zijn dezelfde tijd druk bezig geweest, om een verzoening tussen Gijsbert Pietersz
Verwoert, kameraar, en Gijsbert van Hoboken tot stand te brengen, waar lang aan gewerkt is.
De Waalse synode van de Verenigde
860

Jan van Hensburgh, j.g. van Utrecht, won. op de Hoogh Coornmerct, tr. Agnieta van Broechuysen, j.d. van
Utrecht, won. in de Jofferenstraet, DTB 94/322, 8 febr. 1629.
861
Antonis Berentssoon Coop van Haren, leenheerlicke notaris en secretaris tot Loenen, wedr. van Aeltgen
Ambrosius, won. aen de Magdalenebrug, tr. Geertruyt Andries van Mariënhove, j.d. van Utrecht, won. in st.
Annenstraet, DTB 94/316, 21 dec. 1628.
862
Cornelis van Praet, wedr. van Jacomina Hendricks van Berchem, won. in Winsesteech, tr. Elburghjen van
Blanckendael, wed. van Jan Strick, won. aen de Martensdam, DTB 94/317, 11 jan. 1629.
863
Pollmann 2000, p. 176, noot 66.
864
Zoon van Floris van Brederode en Dorothea van Haaften, zie Koenhein e.a. 1999.
865
Adriaen Spengel van der Houve, secretaris der stede Iselsteyn, wedr. van Maria van Everdingen, tr.
Wendelmont Deckers, j.d. van Utrecht, won. aen Maryenkerkhof, DTB 94/330, 14 april 1629.
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p. 417 (Eccl. fol. 85r)
Provinciën zal hier in Utrecht worden gehouden.
[do 23-4-1629]
Afgekondigd van het stadhuis, dat jongelieden beneden de 25 jaar voortaan niet mogen
trouwen, of hun huwelijk aan laten tekenen, behalve in aanwezigheid van de ouders of naaste
familieleden.
Er is een algemene biddag aangekondigd voor woensdag 28 april, dat God de voornemens van
de Staten en de prins moge zegenen.
Er heerst veel onvrede, omdat men overal remonstranten probeert binnen te laten dringen in
de regering, de predikanten tot gematigdheid en verandering te brengen, en zo allengs af te
wijken van hetgeen op de synode van Dordecht voor eens en altijd is vastgesteld. Festus
Hommius, die eerst een voorstander van de orthodoxie was, let nu teveel op het hoofd, te
weten de prins, en begint nu te wankelen. Velen volgen hem, met name degenen die hun eigen
voordeel en aanzien meer zoeken dan Gods eer.866 Terwijl de gemeente in onzekerheid
verkeert, velen tot het pausdom getrokken, velen tot vrijzinnigheid gebracht worden, en niets
vinden om vast op te steunen.867
Aangaande de belegering van Den Bosch, menen sommigen, dat het een gevaarlijke
onderneming is, omdat er veel geld en soldaten aan gespenp. 418 (Eccl. fol. 85v)
deerd worden, de vijand wakker gemaakt en als het ware gedwongen wordt, alle middelen en
hulp te zoeken om weerstand te bieden. En bovendien, als het goed zou aflopen, dat door die
overwinning het gezag van de prins zo zou groeien, dat dit alleen tot voordeel zou strekken
van de remonstranten en tot verdrukking van de ware kerk leiden. De Heer der heerscharen
moge alles tot het beste leiden.
[do 11-6-1629]
Privé-attestatie door Johannes Flaman gezonden voor mevrouw Conyers, dat zij lidmaat van
de kerk is, en hier aan het avondmaal had deelgenomen. De kerkenraad maakte bekend,
bezwaar te hebben, omdat zij hier geen bewijs gegeven had van de laatste plaats, waar zij dat
gedaan had.
[zo 21-6-1629]
Verkondigd door Teckman dat over twee weken het avondmaal gevierd wordt.
Eerste huwelijksafkondiging van jonker Hubert van Rhenen, nu maarschalk van Abcoude,
door overzetting of veeleer koop van de heer Van Aertsbergen, met Elisabeth van Munster.868
De bruiloft is wegens de inval van de vijand uitgesteld tot oktober.
[zo 5-7-1629]
Gevierd het avondmaal van Christus (of liever gezegd de herdenking ervan), maar er zijn in
de Dom weinig mannen geweest. Over een week zal het nog in de Buurkerk worden gevierd.
p. 419 (Eccl. fol. 86r)
[zo 12-7-1629]

866

Pollmann 2000, p. 181, noot 94.
Pollmann 2000, p. 187, noot 128.
868
De weledele joncker Huybert van Rhenen, marschalck van’t Nederkwartier des Lants Utrecht, tr. de weledele
joffr. Elysabeth van Munster, DTB 94/341, 21 jan 1629. (Hij was maarschalk van 1629-1635, zie van de Water
1729, II, p. 1070).
867
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De verkozen ouderlingen en diakenen zijn voorgesteld, zoals gewoonlijk. De laatste keer
waren er vijf ouderlingen aangesteld, wegens het aftreden van Aert van Eck, die was verkozen
in de Admiraliteit van Rotterdam. Daarom zijn er deze keer maar drie voorgesteld, namelijk:
Pieter Cornelisz van der Lingen,
Aert Foeyt, en
Reinier Hendriksz van Rhenen.
Diakenen:
Andries van Wijk,
[Hans] Versteeg,
Hendrik van Wijkersloot. 869
[Aert Cornelisz Mode,
Willem Vereem,
Claes de Gijzelaar
Willem Jansz Middelkoop,
Jan Gerritsz van Broekhuizen]870
[vr 17-7-1629]
’s Morgens extra gebedsdienst gehouden, om God bescherming te vragen tegen deze opmars
van de vijanden, die ons grote angst inboezemt. Dankzij onze onbegrijpelijke onoplettendheid
zijn ze de IJssel overgestoken bij IJsseloord, en hebben zich daar verschanst.
[do 13-8-1629]
Openlijk dank aan God betoond met een gebedsdienst, om 9 uur ’s morgens, door Johannes
Flaman, zoals de vorige dag ’s middags aangekondigd, met een gedeelde feestdag voor het
heroveren van Wesel op de Spanjaarden. Het gebeurde precies op tijd, omdat de vijand bijna
tot onze voorsteden was opgerukt, nadat Amersfoort door verraad ingenomen was.
[zo 6-9-1629]
Vanaf de preekstoel is afgekondigd, dat de avondlijke biddiensten tot later opgeschoven
worden, en de preken zoals gewoonlijk onmiddellijk daarna worden gehouden.
p. 420 (Eccl. fol. 86v)
[zo 13-9-1629]
De proefpreken zijn gehouden in de Dom.
’s Avonds zijn met klokgelui en kanonschoten, met brandende zogenaamde pektobben, die
bijna onafgebroken aangestoken werden, overal in de stad tekenen van blijdschap gegeven, tot
ergernis van de meeste tegenstanders.
Het avondmaal is aangekondigd voor de derde zondag na vandaag.
Huwelijksafkondiging van jonker Carel van Utenhoven, heer van Rijnestein, met Sandrina
van Tuyl van Serooskerken.871
[zo 27-9-1629]
Aangekondigd voor de derde maal het avondmaal aanstaande zondag, en een week daarna in
de Buurkerk.
Door de Staten-Generaal is een algemene vasten- en biddag uitgeschreven, komende
woensdag, 30 september. Om de almachtige God te danken en te loven, voor zijn grote
genade, die hij ons deze zomer bewezen heeft door de dubbele overwinning. Voorts te bidden
om zijn zegen te willen verlenen aan onze overheid, om de vijand te verdrijven van de
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Pollmann 2000, p. 167, noot 16, over diaconaat als proeftuin.
Mode t/m Broekhuizen, zie DTB 94/344.
871
De weledele jonckheer Charles Utenhove, heer van Rijnesteyn, tr. de weledele joffr. Sanderina van Tuyl van
Serooskerken, DTB 94/350, 4 okt. 1629.
870
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IJsselkant, en ons vaderland van invasies te vrijwaren. En ook dat in de veroverde plaatsen de
kerk en ware religie mag toenemen en groeien.
p. 421 (Eccl. fol. 87r)
[zo 13-9-1629]
Busschof is naar Den Bosch gereisd, om daar zes weken bij lening te staan en te preken. Maar
ik hoor, dat er blijkbaar weinig vrucht van te verwachten is, omdat de inwoners versterkt
blijven door hun geestelijken, waarvan er daar nog veel zijn.
[vr 2-10-1629]
Algemene collecte voor de Aalmoezenierskamer aangekondigd van de preekstoel.
[di 6-10-1629]
In de Geertekerk preekte voor de middag [Gerardus] Helmichius,872 die weinig orde,
welsprekendheid en memorie aan de dag legde. Dat was te verwonderen, want men zou
menen, dat hij al lang genoeg op de preekstoel gestaan had. Maar hij heeft niet gestudeerd, en
verstond ook alleen zijn moedertaal, en was overigens stoelmaker van zijn vak. Hij zou als
predikant of ziekentrooster met zijn vrouw naar Oost-Indië reizen, vol goede moed.
Aertgen, weduwe van Johannes Spenhovius, een afgezette predikant, klaagde, dat ze weinig
geldmiddelen had, en verzocht schriftelijk om wat geld voor haar levensonderhoud. Ze heeft
van de vroedschap als toelage een halve begijnenprebende van 30 gulden jaarlijks gekregen,
maar ze was niet erg tevreden, ze had meer verwacht.
[zo 11-10-1629]
Er is een dankpreek gehouden omdat de vijand de IJssel verlaten heeft, waarvoor hier vandaag
veel blijdschap geuit is.
p. 422 (Eccl. fol. 87v)
Er zal voortaan om acht uur worden gepreekt in de Nicolaikerk, en ’s zaterdags wordt er
zitting gehouden voor de huwelijksaantekeningen van drie tot vier uur.
Vandaag wordt in de Buurkerk het avondmaal gevierd.
In de Dom is het kind van mr. Peter [Joostensz van Schagen] gedoopt door Teckman. Zijn
vrouw [Grietgen Teckman] was getuige, het kind werd Anneken genoemd.873
[di 13-10-1629]
In Utrecht wordt de provinciale synode gehouden, die tot zaterdag duurt.874
[do 29-10-1629]
In de Dom is het kind van [Cornelis] van Praet gedoopt, terwijl zijn vrouw Elbrecht van
Blankendaal nog in de kraam ligt. Het kind is Jacobgen genoemd, naar zijn eerste vrouw.875
[zo 6-12-1629]
Aangekondigd het avondmaal komende Kerstmis.
Grote vrijpostigheid van alle secten, vooral roomsen en remonstranten.
Huwelijksafkondiging van Dingeman de Vries, van Dordecht, weduwnaar, oud-raad van
Dordecht, met Anna Canter, dochter van Lambert, naar ik meen. De familieleden waren er
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Gerardus Helmichius, zie Bijlage 1, en ook fol. 17v.
Anneken, vader mr. Peter van Schagen, moeder Catharina Paes, getuigen Daniel Hauert en Grietgen
Teeckmans, won. Oudekerkhof, DTB 2/196, 11 okt. 1629.
874
Zie fol. 187v: ‘Ex actis synodi provincialis van Utrecht, gehouden binnen Utrecht, den 13, 14, 15 ende sestien
octobris anno 1629’, met de namen van de voornaamste deelnemers.
875
Jacomijne, vader Cornelis van Praet, moeder Elburchgen, won. Winsesteech, DTB 2/197, 29 okt. 1629. (De
eerste vrouw was Jacobgen van Berchem, zie fol. 48r).
873
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niet zo erg voor.876 In de Geertekerk door [Lodewijk] van Renesse in de echt verbonden op 8
december 1629.
Anneke, het kind van mr. Peter [Joostensz van Schagen], had als tweede doopgetuige [Beatrix
Hendriks], de vrouw van Daniël Hauwaert,877 dochter van Peters eerste vrouw [Anna
Lamberts de Rijke]. Ze heeft het kind een schaal van zeven pond Vlaams als doopgeschenk
gegeven.878
Over Izaak Pallache, de bekeerde jood, heb ik tot mijn spijt dingen gehoord, die niet erg
christelijk zijn. Ik hoop dat het ófwel onwaar is, óf dat hij zijn leven zal beteren.879
p. 423 (Eccl. fol. 88r)
[za 12-12-1629]
We zijn door een predikant en een ouderling gevraagd, om hulp te bieden aan de verjaagde
predikanten, kosters en schoolmeesters, die uit de Nederpalts waren gedeporteerd en
verdreven. Velen van hen wonen nog in Zweibrücken, Hessen, Hanau, Spiers (Speyer) en
Frankenthal.880 En omdat de Staten en de stad voorheen hulp gegeven hadden aan de
verdrevenen uit de Opperpalts, en er nu grote schade door de provincie geleden was,881 zijn
alleen de lidmaten van de kerken om hulp gevraagd.
Ik gaf als mijn mening, dat men de klooster- en kapittelgoederen daarvoor behoorde te
gebruiken, omdat die daar eigenlijk voor bedoeld waren. Maar ik kreeg weinig gehoor, en er
is bitter weinig door de kapittels gedaan, terwijl ze veel meer hadden moeten doen. Het
Domkapittel, met 40 leden, heeft niet meer dan 100 gulden bijgedragen, terwijl de gewone
burgers naar verhouding meer gegeven hebben.
Al eerder huwelijksaantekeningen van:
- Joost Jansz van Overmeer, weduwnaar van [Fycken Damen van Schaik] aan de Smeebrug,
met [Ariaentje Simons] van Overschie, jongedochter van Delft; zijn zuster was eerder
getrouwd met haar broer Joost.882
- jonker Alexander Tegnagel, heer van Gellecum, jongman, met Geertruid van den
Boetzelaar, dochter tot Boetzelaar.883
- jonker Adolf de Was, kapitein enz., in Utrecht, met Wendelina de Bruyn te Emmerik.884
p. 424 (Eccl. fol. 88v)
Ds. Breyerus is er slecht aan toe, en lijdt nog steeds aan een voortdurende koorts, die zich
ondertussen nog niet zo had voorgedaan. Er wordt nu in de kerk voor hem gebeden. Ik hoop
876

d’Here Dingeman de Vries, uyt den oudtraed der stede Dordrecht, wedr. van de joffr. Elizabeth Magnus, tr.
joffr. Anna Canters, j.d. van Utrecht, won. bij de Hiëronymusschool, DTB 94/358, 8 dec. 1629. Vgl. Gruys 1997,
p. 30, over verwarring met een tante Anna, zuster van Lambert. Buchelius laat zelfs elders een dochter Antonia
trouwen met ‘Dordr. mil. Frisio’ aldus Gruys, die verder vermeldt dat Anna overleed in 1630, haar man
Dingeman de Vries in 1641.
877
Daniël Hauaert van Cleeff, j.g., tr. Beatrix Hendricx, j.d. van Utrecht, won. op ’t Oude Kerkhoff, DTB
91/322, … sept. 1616 .
878
Zie hierboven, 11 okt. 1629!
879
Boele 2006, p. 14-15.
880
In Rijnland-Palts en omgeving; de Opperpalts lag oostelijker, met Regensburg als voornaamste stad.
881
Door de Spaanse aanval op Amersfoort in 1629.
882
Joost Jansen van Overmeer, wedr. [van Fycken Damen van Schaek, tr. 7 juni 1625], won. aen die Smeebrugh,
tr. Ariaentjen Symons van Overschie, j.d., won. binnen Delfft, DTB 94/360, 13 dec. 1629.
883
Die weledele joncker Alexander Tengnagel, heere tot Gelicom, tr. die weledele joffr. Geertruidtt van den
Boetselaer, dochter ten Boetselaer, DTB 94/362, 13 dec. 1629.
884
Joncker Adolph de Was, capiteyn van een compaingnye voetknechten, won. alhier , tr. joffr. Wendelina de
Bruyns, won. tot Emmerick, DTB 94/362, 13 dec. 1629.
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dat God medelijden zal hebben met hem, en vooral met zijn kerk, die tot nog toe zeer door
hem begunstigd wordt.
[zo 20-12-1629]
Van de preekstoel is bekend gemaakt, dat op woensdag de 23e in de Dom de confessiepreek
gehouden wordt, en donderdag de 24e, ’s avonds om vijf uur, de proefpreek. Dezelfde dag zal
er ook een algemene collecte voor de armen gehouden worden.
Met Kerstmis zal het avondmaal gevierd worden in de Dom, de Jacobikerk en de Geertekerk;
een week later in de Buurkerk.
Busschof is weer tijdlang naar Den Bosch, met Laurentius Modeus 885 uit Den Haag.
Wassenburg, staande te Amersfoort, is beroepen te Dordecht, hij is enige tijd ziek geweest,
maar is hersteld.
[zo 17-1-1630]
Huwelijksafkondigingen van:
- jonker Warner van Lennep, met Cornelia van Eck, dochter van Dirk van Eck, deken van st.
Pieter.886
- jonker Hendrik Valkenaar, heer van Dukenburg, Portengen enz., schout van Utrecht, met
Florentina van Mathenesse, dochter van zijn oom.887 Dergelijke huwelijken zijn zelden
gelukkig, zoals ik meer dan eens gemerkt heb.
p. 425 (Eccl. fol. 89r)
- Hubert van Diemen, secretaris van Culemborg, met Catharina van Westrenen, weduwe van
Johan Ploos, maarschalk.888
Door mij afgeschreven naar het origineel, 21 januari 1630:
Genade en vrede van God de vader en zijn zoon,
Jezus Christus, onze heer en ons hoofd.
Eerwaarde, roemrijke en aanzienlijke mannen, geliefde broeders in Christus, achtbare heren,
Hoe rampzalig en treurig - door het rechtvaardige en heilige oordeel van God echter, die
enerzijds onze grote en ontelbare tekortkomingen vaderlijk kastijdt, anderzijds ook de
standvastigheid van ons geloof terdege onderzoekt, - de toestand van de predikanten in de
Palts is, daarvan hebben wij u kortgeleden op de hoogte gesteld. Wij willen u dit nu evenwel
met nog meer nadruk in dit smeekschrift uitleggen.
Zo groot is de ellende en de rampspoed waar wij onder lijden, zo talrijk de tegenslagen die
ons treffen, dat wij nauwelijks weten waar we moeten beginnen om onze klachten te vertellen.
Zolang de Palts namelijk al bezet is, en we nog in onze woonplaatsen werden geduld, zijn we
al beroofd van ons inkomen. Niettemin zijn wij, die in de steden woonden, gedwongen
geweest de bezettingstroepen te onderhouden, maar degenen van ons die in de dorpen
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Laurentius Modeus, geb. Utrecht, pred. o.a. Den Haag 1627, zie Bijlage 1.
De weledele joncker Werner van Lennip, tr. de weledele joffr. Cornelia van Eck, DTB 94/367, 17 jan. 1630.
(Zie ook Van de Water 1729, I, p. 200).
887
De weledele here joncker Hendrick Valckenaer, heer van Duyckenborgh, Portengen etc., schout der stad
Utrecht, tr. de weledele joffr., joffr. Florentina van Mathenesse, DTB 94/368, 31 jan. 1630.
Florentina was een dochter van Karel van Matenesse (XXI) en Johanna Piek. Hendrik Valkenaar (LXXXIX) was
een zoon van Herman Valkenaar (LXXXVIII) en Margaretha van Matenesse, dochter van Willem van Matenesse
(XXIII), broer van Karel (XXI), die dus de (oud)oom van Hendrik was; zie Kort 1988.
888
Huybrecht van Diemer, secretaris der stadt ende graefschap Culenburch, wedr. van Jacomijna van Winssem,
won. tot Culenburch, tr. joffr. Catharina van Westrenen, wed. van Johan Ploos, in sijn leven maerschalck van
Eemlant, DTB 94/366, 27 jan. 1630.
886
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woonden, moesten andere rondzwervende soldaten, van wat ons overgebleven was van het
eerlijk verdiende, tot de laatste stuiver te betalen.
p. 426 (Eccl. fol. 89v)
Onze goederen, zowel wat verborgen was, en dat werd ons op een listige manier ontfutseld,
als wat zichtbaar was, en dat hebben ze ons met geweld, tot onze ellende, tot de schoenen toe
vijandig afgenomen. Daarna zijn we van onze standplaats verdreven, en leefden we een
zwervend bestaan, en woonden we nog maar zelden in een huis, als we het al huren konden.
We waren beroofd van de nodige kleren om ons te kleden, en het ontbrak ons aan alles om
een menswaardig leven te leiden. Van geld, tot zelfs het kleinste muntje, zijn we beroofd,
door zorgen om het dagelijks bestaan gekweld en bedrukt. We worden bang, dat we door onze
afnemende lichaamskracht uitgeput raken, onze geest verdort en wordt gevoelloos, we worden
aangetast door een afkeer van alles, zelfs van het leven.
Daar komt een ander en nog erger kwaad bij, nu er een dieptrieste verbanning uit het Roomse
rijk aangekondigd is. Voor alle rechtgelovigen is dat erg treurig, en dat ik met de dienaar van
de profeet weeklaag,889 is nodig, helaas, ook voor ons. Want Jahwe voegt geklaag bij ons
verdriet, wij lijden in ons gejammer en vinden nergens rust, ook al twijfelen wij er niet aan, of
aan al deze rampen, die ons treffen of die ons nog te wachten staan, zal voor zijn bijzondere
p. 427 (Eccl. fol. 90r)
en zijn vaderlijke zorg, waarmee hij zijn gelovigen omhelst, Jahwe onze God zal voorzien.
Immers hij zal allen die naar hem hongeren en op hem hopen, verzadigen, en hij belooft een
veilige burcht als toevluchtsoord, en toekomstig heil voor de rechtvaardigen, bij monde van
de psalmist [David] en Salomon.
Maar wij kunnen niet afwachten, want wij smachten naar uw brood, en verlangen naar uw
huis als opvangplaats, en daarom smeken wij om uw hulp en bijstand, en leggen onze
klachten in uw vaderlijke schoot.
Daarom vragen wij u, eerwaarde, roemrijke en aanzienlijke mannen, met de grootste
nederigheid en met grote ijver om twee dingen. Ten eerste dat u ons in onze huidige ellendige
toestand, en onze grote, rampzalige armoede, vrijgevig te hulp komt met uw weldadigheid.
Ten tweede dat u in het geval van een toekomstig ballingschap, als dat de bedoeling van God
is, opvangplaatsen inricht om ons gastvrij op te nemen.
Heb daarom oog voor onze ellende, en overleg hoe u ons kunt helpen, en open dan uw hart
voor ons, arme, behoeftige en hongerige mensen. Dit verlangen wij allen niet alleen maar
vragen, we vragen het niet,
p. 428 (Eccl. fol. 90v)
maar smeken, wij smeken niet maar bidden, bidden niet maar bidden er dringend om. Dat
verlangen de mannen, snikken de vrouwen, jammeren de hongerige kinderen, en stamelen de
peuters. Onze verlangens, smeekbeden, wensen, klachten en snikken zullen bij God en bij u
gehoor vinden, daar zijn wij vast van overtuigd, en wij verwachten een zo vriendelijk
antwoord, met van onze kant geduld en nederigheid en een vroom verlangen. Moge uw kerk
van nu tot in verre tijden volop bloeiend in de zuiverheid van het woord eensgezind bewaard
blijven.
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In Jesaja 52:13 – 53:12 wordt gesproken van de lijdende dienaar van de Heer.
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Mogen predikanten en aanzienlijken in de kracht van de hemel gesterkt worden, ouderlingen
en diakenen door de goddelijke genade en de gave geïnspireerd en verrijkt worden. Mogen
ballingen allemaal bij u, allereerst om de koninklijke majesteit van onze koning Frederik890
met al de zijnen te sterken met de geest van inwendige vertroosting, en te beschouwen door de
sterke arm van de Almachtige, voor de koning en voor onze heer Jezus Christus, en dat hij
altijd in de schaduw van zijn vleugels moge zijn. Dat smeken wij vurig, standvastig en
oprecht, nederig en trouw.
Nederig uwe waardigheden hoogachtend.
Abraham Ottgenius, tot voor kort nog predikant van Winternheim,891
p. 429 (Eccl. fol. 91r)
Philipp Zarlen, onlangs nog predikant van Biblis,892
Johannes Eussingius, onlangs nog predikant van Freimersheim,893
Ondertekenen namens de anderen.
Aan de eerwaarde, roemrijke en aanzienlijke mannen, predikanten en ouderlingen in de
Utrechtse synode, nu bijeengekomen, achtbare heren en geliefde broeders in Christus.
Naamlijst
Predikanten en schoolmeesters, en ook hun weduwen en wezen, uit de Nederpalts verbannen,
in vier classes, gerangschikt naar de plaatsen waar ze nu verblijven.
Classis I
Degenen die onder de vorst van Zweibrücken leven
Annweiler894
Predikanten:
Simon Probst, inspector in Neustadt
Georg Theodor Brettel, diaken, ibidem
Erasmus Haas, in Gimmeldingen
Johannes Eisengrein, in Weidenthal
Wilhelm Dietz, in Edenkoben
Johannes Georg Siegel, in Meckenheim
Joachim Andreas Haugius, in Bornheim

Aantal kinderen
4
4
5
3
3
4

890

Frederik V de Winterkoning, die als balling en neef van Frederik Hendrik in Den Haag woonde, en zich
koning van Bohemen bleef noemen, hoewel hij daar in 1620 verdreven was. Ook de Palts werd datzelfde jaar
veroverd door het katholieke Beieren, dat de protestanten het leven onmogelijk maakte. Pas eind 1631 heroverde
de Zweedse koning Gustaaf Adolf voor korte tijd de Palts. Frederik keerde terug, maar overleed in 1632, kort na
Gustaaf Adolf.
891
Abraham Ottgenius: aus Aachen, um 1625 Pfarrer in Groß-Winternheim, wo er, bei Einführung des
katholischen Bekenntnisses abgesetzt, noch 1628 wohnt (Diehl 1928, p. 153).
892
Philipp Zarlen: aus Bensheim, 1611-1624 Pfarrer in Biblis, 1624 bei Einführung des katholischen
Bekenntnisses abgesetzt, wohnt noch 1628 dienstlos in Biblis (Diehl 1928, p. 172, p. 338),
893
Johannes Eusing: aus Steeg, 1614 ff. Pfarrer in Freimersheim, wo er, bei Einführung des katholischen
Bekenntnisses abgesetzt, noch 1628 wohnt (Diehl 1928, p. 123). De identificatie van Ottgenius, Zarlen en
Eusing heb ik te danken aan Ute Dieckhoff, werkzaam bij het Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau, in Darmstadt. Zij raadpleegde daarvoor Diehl 1928.
894
De identificatie van de onderstaande namen heb ik voor het grootste deel te danken aan Christine Lauer,
werkzaam bij het Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz, in Speyer. Zij raadpleegde daarvoor de twee
boeken van Georg Biundo. Van het overgebleven gedeelte zijn nog een aantal namen gevonden door Ulrich
Dühr, werkzaam bij het Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland, in Düsseldorf. Hij raadpleegde daarvoor
Rosenkranz 1958.
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Eucharius Hagenklee, in Friedelsheim
p. 430 (Eccl. fol. 91v)
Martinus Öttler, in Knöringen
2
Wendelin Richardus, in Ingenheim
Gregor Schremgen, in Monzernheim
2
Petrus Sutorius, in Gleisweiler
3
Johannes Thomas, in Gossersweiler
Johann Konrad Glaser, in Ottersheim
Johann Wolfgang Ulrich, in Klingenmünster
1
Weduwe van de predikant:
Elisabet (Nicolaus Redarius), in Schleithal in de Elzas
Weeskind van de predikant:
Amalia Johannis Ottleri, in Eptelbach
Schoolmeesters:
Johannes Georgius Cornarius, in Offenbach
1
Jacobus Costier, in Frankenthal
Alexander Schauwenbrand, in Niederlustadt
1
Andreas Haii, in Godramstein ?
3
Simon Trencker, in Ottersheim
3
Weduwe van een schoolmeester:
Margareta Lionh Pfeilii, in Scheirburg ?
Bergzabern:
Predikanten:
Albert Geyer, in Rohrbach
3
Christanus Steinmetz, in Pleisweiler
2
Bartholomeus Bell, in Wollmesheim
4
Johann Jacob Vietor, in Impflingen
3
Abraham Friderici, in Godramstein
2
Jacobus Gebertshagen, in Insheim
Jeremias Bucher, in Walsheim
1
Johannes Jacobus Geyer, in Heuchelheim
p. 431 (Eccl. fol. 92r)
Georg Melchior Geyer, in Klingen
3
Johann Jakob Wentz, in Schwegenheim
2
Johan Hanckede, in Esselborn (?)
4
Weduwen van de predikanten:
Sibylla Catharina Valentina Burchii, in Monsheim 2
Margaretha (weduwe van de predikant Johann Sureau), in Lambrecht
Pupil van de predikant:
Christianus (zoon van Christian Kyfertus), in Edenkoben
schoolmeesters:
Michael Kramer, conrector van de school in Neustadt
Laurentius Martius, leraar aldaar
2
Theobaldus Han, schoolmeester aldaar
Johannes Carolus Kleindienst, in Wollmesheim
2
Vitus Blasius, in Blisweiler
1

406

Nicolaus Schöpfel, in Altenstadt
Georgius Metzger, in Schleissweiler
Johannes Jacobus Klaffschenckel, in Hördt
Johannes Reinhartz Epf, in Selskeiter
Melch Stang, in Impflingen
Johannes Hem, in Steinweiler
Johannes van den Henneberg, in Igelsheim
Weduwe van een schoolmeester:
Catharina Pauli Euslers, in Bleisweyler
Zweibrücken, predikant:
Johannes Molnark, in Waldböckelheim
Wilhelmus Limbachius, in Nustrum
Leonhardus Nobisius, in Drei Hambach

3
2

2
3

p. 432 (Eccl. fol. 92v)
Schoolmeesters:
Josua Wolff, in Langhorn
Theodoricus David Koskops, in Drei Hambach
Weduwe van een schoolmeester:
Anna Felicitas Johannis Smid, in Lautern
Meisenheim, predikanten:
Georg Achenbach, diaken in Kreuznach895
Georg Schramm, diaken in Alzey
Johannes Jacobus Koffler, in Kettenheim
Thomas Adamus, diaken in Simmern
Fridericus Christianus, inspecteur in Möhringen?
Johannes Philippus Kolb, in Ohlweyler
David Springer, in Oberkostenz
Johann Jakob Morvilius, in Erfenbach
Karl Morvilius, in Wolfstein
Johannes Sommer, in Katzweiler
Christian Leyer, in Ellern
Balthasar Schedius, in Erlenbach

3
1
3
1
2
6
1
3
3
4
3

Maar omdat het lastig is, al hun namen in een zeer kleine letter op papier, slordig en
onduidelijk geschreven, over te schrijven, heb ik besloten, slechts het aantal op te geven van
de volgenden:
Er resteren 9 kinderen, schoolmeesters, weduwen.
Mochelandsberg:
3 predikanten, 2 schoolmeesters.
p. 433 (Eccl. fol. 93r)
Obersheim ad Plavum:
10 predikanten, 2 weduwen, 3 schoolmeesters, kinderen 21
Lonsheim:
3 predikanten, 6 kinderen
895
Georgius Achatius blijkt Georg Achenbach te heten, die afwisselend predikant in Meisenheim en Kreuznach
was, zie Rosenkranz 1958, p. 3. Mogelijk heeft Buchelius zich vergist met Agatius.
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Oldenbach ad Plavum:
predikanten 2, 4 kinderen, 1 schoolmeester, 1 weduwe
In Niederhausen:
Een predikant, een schoolmeester
Altzheim, een predikant
Stadecken en Essenheim (Elsheim?):
Weduwen 2, predikanten 5, schoolmeesters 7, weduwe van een schoolmeester 1, hun kinderen
26
Onder de Rijngraven:
Predikanten 4, kinderen 2
Classis II
Degenen die onder de vorst van Hanau, Hennenberg en Solms leven:
predikanten 20, weduwen 3, wezen 3, schoolmeesters 8, weduwe van een schoolmeester 1,
weeskind 1, kinderen 56.
In het graafschap Isenburg:
predikanten 3, weduwen 2, wezen 2, kinderen 8, schoolmeesters 5, hun kinderen 6
In Hessen:
16 predikanten, wezen 2, kinderen 24, schoolmeester 1, kinderen 4.
p. 434 (Eccl. fol. 93v)
Gorriae 1 S. Geveer
Predikant met 3 kinderen, schoolmeester met 1 kind, item 2 met 7 kinderen.
Hamstadii
Predikanten 4, weduwen 3, wezen 2, schoolmeesters 3, hun kinderen 17.
Classis III
In Worms en omgeving
12 predikanten, kinderen 20, weduwen 7, kinderen 6, schoolmeester 3, hun kinderen 4,
weduwen 4, kinderen 7, wezen 4.
Frankenthal:
Predikanten 5, weduwe 1, weeskind 1, schoolmeesters 6, kinderen 17.
Classis IIII
Spiers (Speyer):
Predikanten 15, weduwen 11, wezen 2, schoolmeesters 6, hun weduwen 3, kinderen 50.
Nabij Bretten:
Predikanten 5, schoolmeester 1, kinderen 14.
Meckinii:
Predikanten 5, weduwen 5, schoolmeester 1, weeskind 1, kinderen 15.
p. 435 (Eccl. fol. 94r)
Heilbronn:
Predikanten 4, hun kinderen 11.
Erbach:
Predikanten 3, een weduwe, schoolmeesters 3, kinderen 11.
Allemaal bijelkaar opgeteld, is het duidelijk een groot aantal, ongeveer 164 predikanten, 72
schoolmeesters, 454 kinderen en wezen, 43 weduwen, totaal circa 733. 896
***
896

Pollmann 2000, p. 220, noot 131.
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[do 21-1-1630]
In Utrecht heeft in de Dom gepreekt ds. Otto Zaunslifer897 die hiervoor in zeer moeilijk tijden
te Frankenthal gestaan heeft, een godvruchtige, geleerde man. Om zijn gaven te horen, zijn
gecommitteerden uit de kerkenraad van Amersfoort gekomen, om hem te horen. Hij spreekt
redelijk goed Nederlands. De tegenwoordige predikanten van Amersfoort, Antonius van
Haringhoek en Isaäc Junius, bevelen deze inzameling bij de broeders te Utrecht aan, zoals mij
uit brieven gebleken is.
[zo 31-1-1630]
Eind januari is Busschof teruggekomen.
Huwelijksafkondiging van George [Johns] met Mary Johns, jongedochter, Engelse, in de
Brigittenstraat.898
p. 436 (Eccl. fol. 94v)
[di 16-2-1630]
Classis gehouden in Utrecht.
[zo 21-2-1630]
Breyerus heeft na zijn lange ziekte weer in de Geertekerk gepreekt.
Deze maand is Gerrit Jansz van der Hoolck getrouwd [met Dirkgen van Elburg]. Hij is een
oude man van 63, lakenkoopman, ouderling van onze kerk. Terwijl hij lid van de kerkenraad
was, kreeg hij door het lot een kanonikaat in de Pieterskerk. Hij deed afstand van het ambt
van ouderling, en werd op een vreemde en ongebruikelijke manier kanunnik. Hier werd
verschillend over geoordeeld.
De classis heeft vergaderd aan het eind van deze maand.
[do 4-3-1630]
Breyerus heeft gepreekt, en doopte, als ik me niet vergis, het zoontje van [Gerrit] van Reede,
heer van de Vuurse, Helmich genoemd.899
[za 6-3-1630]
In de Dom heeft Busschof gepreekt. Hij heeft een tijdlang in de stad Den Bosch Gods woord
verkondigd aan die mensen met hun verharde gemoed.Vandaag kondigde hij het avondmaal
aan.
[zo 28-3-1630]
Op eerste paasdag is van de preekstoel de huwelijksaankondiging gedaan van Lodewijk [van
Nassau], heer van Beverweerd, met Elisabeth900 van Horne, dochter van de heer van Kessel,
later graaf van Horne genoemd, niet meer dan een titel.901
[zo 4-4-1630]
Gedoopt in de Dom het kind van [Carel] Martens, geboren in de achtste maand, wat zelden
voortkomt. Voor het leven van het kind is des te minder hoop, omdat het zo zwak is, wat
veroorzaakt is door de lange ziekte van de moeder. Het werd Everard genoemd, naar

897

Voor de hier genoemde predikanten, zie Bijlage 1.
Joris Johns, sergeant onder capiteyn Corbet, tr. Merriken Johns, j.d. van Utrecht, won. in de Brigittensteegh,
DTB 94/368, 2 maart 1630.
899
Niet in DTB; zie Van de Water 1729, I, p. 311. In het Leidse album amicorum van Buchelius (Leiden,
Universiteitsbibliotheek, Hs. Ltk 902) staat op fol. 25r/v het wapen en een gedicht, als bijdrage van Gerrit van
Reede van de Vuers, Utrecht, 19 oktober 1638.
900
Doorgehaald: Anna.
901
Lodewijck van Nassowe, heer van Beverweert, tr. joffr. Elisabeth van Horn, DTB 94/376, 1 maart 1630.
898
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p. 437 (Eccl. fol. 95r)
grootvader van moederskant. Peters en meter waren Adolphus Vorstius, professor in de
medicijnen in Leiden, en Antoni van Hilten, secretaris der Staten van Utrecht, en ook nog
NN.902
Eerste huwelijksafkondiging van mr. Jan van Nijpoort, doctor in de rechten, en stadssecretaris
van Utrecht, met Quirina van de Perre, uit Zeelant.903
Komende donderdag zou de boekhouder van de diaconie in de consistoriekamer van de Dom
in het openbaar zijn rekening verantwoorden.
Een kerkelijke attestatie verzochten NN, oude predikant met zijn familie, wonende op de
Breedstraat, en Lysbetgen [Nagge], weduwe van [ds. Hermannus] Ribbius, tijdens zijn leven
een zeer geliefde predikant, met [Herman (en Gerlach)], haar zoon.904
[vr 23-4-1630]
Dankpreek te houden om 2 uur, wegens de schitterende overwinning in Brazilië, waar de de
stad Olinda in Pernambuco, in december door generaal [Dirk van] Waardenburg veroverd is.
Die zege is ons verleend louter door de genade van de almachtige God, die ons land het
afgelopen jaar buitengewoon gezegend heeft.
[zo 5-5-30 n.s.]
Uit Amsterdam, over de Hollandse synode, in april 1630 gehouden.
Er was voor de tweede maal, met 14 stemmen voor, besloten, die synode te houden. Maar ook
nu weer heeft de prins voor uitstel gezorgd. Hij verzocht zeer ernstig, om voordat men het
definitief besluiten zou, nog eenmaal met de principalen
p. 438 (Eccl. fol. 95v)
te overleggen, om te zien of die niet tot een compromis konden komen. De edelen, Delft,
Rotterdam en Amsterdam waren tegen de synode. Dordecht was neutraal, alle andere wilden
de synode laten doorgaan. We zullen aan het einde van deze week horen, hoe het gaat aflopen.
Het schijnt, dat Amsterdam bang is voor de synode, en zijn uiterste best doet, om die met de
hulp van de prins te beletten,905 5 mei, nieuwe stijl.
[zo 16-5-1630]
Pinksteren, er is om drie uur geluid, en om negen uur gepreekt.
[ma 17-5-1630]
Op deze maandag als op zondag.
Huwelijksafkondiging van:
- Cornelis [Hamsch], weduwnaar van Syphora Nelthorp, met [Elisabeth van] Groen,
jongedochter van Rees.906
[zo 13-6-1630]
- Jan Cruyf met [Sara] Hendriks van Stralen, wonende Onder de Domtoren.907
[zo 20-6-1630]
902

Everard, vader mr. Carel Marten, advocaat van den hove van Utrecht, moeder Petronella van Voorst, DTB
2/227, 4 april 1630.
903
Mr. Johan van der Nieuwpoort, doctor in de rechten, secretaris der stadt Utrecht, tr. joffr. Quirina van der
Perre, won. tot Middelburch, DTB 94/378, 27 april 1630.
904
Elizabeth Nagge, wed. van z.d. Ribbius, in sijn leven predikant alhier, met Harmannus ende Gerlacus, DTB
94/378
905
Pollmann 2000, p. 181, noot 95.
906
Cornelis van Hamsche, wedr. van Syphora Neltorp, won. in de Breittesteech, tr. joffr. Elysabeth van Groen,
j.d., won. tot Culenburch, DTB 94/383, 18 mei 1630.
907
Jan de Cruyff, j.g. van Utrecht, won. op de Runnebaen, tr. Sara Verstralen, j.d. van Utrecht, won. bij den
Domstoorn, DTB 94/390, 20 juni1630.
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Gedoopt het kind van Cornelis Cruyf, procureur voor het Hof van Utrecht, het heet
Abraham.908
[zo 11-7-1630]
Het avondmaal is in de Dom, de Geertekerk en de Jacobikerk gevierd.
Voorgesteld de blijvende ouderlingen:
Pieter Cornelisz van der Lingen,
Aert Foeyt, burgemeester,
Reinier Hendriksz van Rhenen, en
Gerrit van der Hoolck, die nu het derde jaar door loting, nadat hij eerst in plaats van Aert van
Eck was verkozen, zal aanblijven.
Nieuw door loting:
Claes Adriaensz van der Meer,
Hans Rampart,
Roelof van Zijl,
Hans van den Bosch,909
Aftredende ouderlingen:
Roland Gerobulus,
Floris de Goyer,
p. 439 (Eccl. fol. 96r)
Werner Jansz van Kesteren, en
Reinier Lieftinck.
Diakenen
Blijvende:
Andries van Wijk,
[Hans] Versteeg,
Hendrik van Wijkersloot,
Willem Vereem,
NN Gijsbertsz,
Nieuw gekozen:
Gerrit van Wijk,
Mathijs van Lienden,
Daniël Bosbeeck,
Robert Splinter,
Aert Jacobsz [van Benschop], in de Drie Bardesanen. 910
Aftredende:
Abraham Jansz van Dinter [in de Drie Schuppen],
Cornelis van Royen,
Jan van Mansvelt,
Jan van Culemborg,
908

Abraham, vader Cornelis de Cruyff, won. Runnebaen, DTB 2/234, 20 juni 1630.
Vgl. DTB 94/396.
910
Vgl. DTB 94/396.
909
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Goswijn van Royen.
Rond deze tijd is er in Rotterdam een grote twist geweest tussen de het stadsbestuur en de
predikanten, waardoor de kerk geheel in verwarring is gebracht. Men geeft de schuld aan de
rechtlijnige hardnekkigheid van Petrus van Nienrode, 911 en het is tenslotte zover gekomen,
dat alle de predikanten door het stadsbestuur uit hun functie zijn ontslagen.
[zo 1-8-1630]
[Johannes] Westenburg preekte hier.
[zo 8-8-1630]
Huwelijksafkondiging van Jan Verwoert, zoon van de kameraar, met Cornelia Daniëls
Bosbeeck.912
Aangekondigd, dat men de volgende dag, maandag dus, zou vieren en vasten, God dankende
voor de onverwachte verlossing die ons een jaar geleden, door de verovering van Wesel, is
vergund.
p. 440 (Eccl. fol. 96v)
De remonstranten en roomsen vergaderen nu openlijk, en ze doen dat heel brutaal. Onze
eerste burgemeester [Jan Florisz van Nijpoort?], die eerder als volgeling van Epicurus dan van
Christus beschouwd kan worden,913 denkt er alleen aan om de bloemetjes buiten te zetten.914
Johannes Segermannus,915 predikant, is zeer zwaarmoedig, en heeft een zelfmoordpoging
gedaan. Maar hij leeft nog, en er is hoop dat hij herstelt. Later is hij toch overleden.
[do 19-8-1630]
In de Dom heeft Festus Hommius gepreekt over het kleed van de christenen, om Jezus zelf
aan te trekken.916
[zo 29-8-1630]
Huwelijksafkondiging van:
- jonker Johan van Hessel, heer van Roussenborch en Hessel, sergeant-majoor enz., met Maria
van Eck.917
- jonker Frederik van Baexen, heer [van Harmelen], met [Judith] van Voorst.918
[zo 5-9-1630]
Gedoopt in de Dom, het kind van secretaris [Antoni] van Hilten, Maria genoemd.919
[zo 12-9-1630]
In de Dom heeft een bejaarde predikant uit Middelburg gepreekt.920
In Schoonhoven is de synode van Zuid-Holland gehouden, waar de libertijnen veel over
raaskalden, agendapunten indienden, voor elkaar kregen dat erover gesproken werd, en die
ook publiceerden met hun aanmerkingen.
911

Petrus van Nienrode, geb. Utrecht, pred. Rotterdam 1617, afgezet 1631, pred. Alkmaar nov. 1631, zie Bijlage

1.

912

Jan van der Woerdt, j.g. van Utrecht, won. bij de Geertebrugg, tr. Cornelia van Bosbeeck, j.d. van Utrecht,
won. aen de Hoochkorenmerct, DTB 94/399, 17 aug.1630 (Hij was een zoon van Gijsbert Petersz Verwoert).
913
Vgl. Acta Ergasterii, fol. 81r (1628).
914
Pollmann 2000, p. 178, noot 77. Van Nijpoort was dat jaar geen burgemeester meer!
915
Voor de hier genoemde predikanten, zie Bijlage 1.
916
Kolossenzen 3:9-10 (‘de nieuwe mens aantrekken’), vgl. Observationes fol. 103r.
917
De ed. joncker Johan van Hessel, heere tot Roussenburch ende Laubach, capiteyn ende majoor tot Embrick,
wedr. van de weledele joffr. Anna van Eeller, tr. de weledele joffr. Maria van Eck, DTB 94/402, 19 sept. 1630.
918
De weledele joncker Friderick van Baexen, heer tot Hermelen, tr. de weledele joffr. Judith van Voorst,
dochter van den weledelen Johan van Voorst tot Heteren, DTB 94/402, 9 sept. 1630.
919
Maria, vader den heer Anthonis van Hilten, DTB 2/246, 15 sept. 1630.
920
Mogelijk Aegidius Burs geb. ca. 1564, Jacobus Cornelii, geb.?, of Antonius Montanus , geb. 1561, Van
Lieburg 1996, II, 213.
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[za 2-10-1630]
Tijdens de proefpreek is een volwassen vrouw gedoopt door Busschof.
p. 441 (Eccl. fol. 97r)
[zo 3-10-1630]
Het avondmaal is gevierd, in de Dom heeft Busschof gepreekt, eveneens in de Nicolai en de
Jacobikerk. Het zal over een week in de Buurkerk gehouden worden.
Dit jaar, of misschien het vorige, is Henricus Leo, die voorheen predikant was in Gelderland
was,921 en elders tot voor kort aanhanger van de remonstranten, is naar de ware kerk
teruggekeerd.
Dit jaar is ook Lodewijk van Nassau, buitenechtelijke zoon van prins Maurits, heer van
Beverweerd, getrouwd met Elisabeth van Horne, dochter van Willem van Horne, heer van
Kessel, onlangs door de Staten geëerd met de titel graaf van Horne.922
[zo 10-10-1630]
Huwelijksafkondiging van mr. Jan Thomasz Heurnius, met [Maria Adriaans] van
Helsdingen.923
[do 7-11-1630]
Begin november is het kind van Warner van Lennep, in de Dom gedoopt.924
Huwelijksaantekeningen van:
- Guillaume ’t Kint, jongeman van Antwerpen, met Aeltgen van Culemborg, jongedochter van
Utrecht.925
- jonker Jacob Godijn met [Margriet] van Panhuizen.926 Met deze titels beginnen hier bij ons
de kinderen van kooplieden zich al te tooien.
[wo 24-11-1630]
Een algemene biddag, om God te danken voor zijn weldaden, en de dreigende plagen van
pest, oorlog en duurte, die zeer hoog oploopt, te verbidden.
[zo 20-2-1631]
Vastenavond,927 de laatste huwelijksafkondiging van Jan Bor, met Antonia Utenwaal, dochter
van Jan Antonisz Utenwaal.928
p. 442 (Eccl. fol. 97v)
[00-3-1631]
Begin maart, huwelijksaantekening van Floris van Harlar, advocaat, in Alkmaar, met Barbara
van Leeuwen, weduwe van Adriaen Schipman.929

921

Voor de hier genoemde predikanten, zie Bijlage 1.
Lodewijk van Nassau-Beverweerd (1602-1665), buitenechtelijke zoon van Maurits, tr. 7 april 1630 met
Isabella, gravin van Horne.
923
Mr. Johannes Hurnius, licentiaet in de rechten, j.g. van Utrecht, tr. Maria van Helsdingen, j.d. van Utrecht,
beyde won. op st. Janskerchoff, DTB 94/412, 10 okt. 1630.
924
Joncker Steven, vader joncker Wernert van Lennip, won. bij de Munt, DTB 2/258, 7 nov. 1630.
925
Guillaume ’t Kint, j.g. van Antwerpen, won. aen st. Mariënkerkhoff, tr. Aeltjen van Culenburch, j.d. van
Utrecht, in st. Lysbethstraet, DTB 95/6, 28 nov.1630.
926
Jonckher Jacob Goddin, j.g., won. in de Oudemunsters Trans, tr. joffr. Margrieta van Panhuyssen, won. in ’sGravenhaghe, DTB 95/6, 1 nov. 1630.
927
Met Vastenavond bedoelt Buchelius niet dinsdag maar de voorafgaande zondag; zie ook fol. 100r.
928
Jan Borr, j.g. van Utrecht, won. bij de Smebrug, tr. Antonia Wtewaell, j.d. van Wtrecht, won. onder de
Laackensnijders, DTB 95/15, 20 febr. 1631. (Haar vader Jan was notaris en burgemeester 1628-1630, broer van
de schilder Joachim).
922
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[31-3-1631]
Begin dit jaar, huwelijksaantekening van [Rudolf] Polman, advocaat van Utrecht, met
Magdalena Croesen, weduwe van [Jan] van Wijk.930 Met haar had NN Mode willen trouwen,
en terwijl er een proces over die zaak liep, was hij het huis van Croesen binnengevallen en
had hij geweld gebruikt. Mede daardoor verloor hij het proces, en bovendien werd hij afgezet
als vaandrig, en werd hij gedwongen in ballingschap te gaan.
Er was een burenruzie ontstaan over een wijnrank, die Dunganus weg had laten halen, en over
de verwijten en scheldwoorden, en ik weet niet wat allemaal. Het leidde tot verbittering tussen
hem en Helmich van der Well, raad in het Hof van Utrecht, zijn buurman. De zaak is door de
kerkenraad in de minne bijgelegd.
Het gerucht gaat, dat rondzwervende predikanten, die de verordeningen van de overheid
weigeren te erkennen, terwijl ze toch als predikant waren afgezet, vrij zullen komen. Ze zullen
uit Loevestein, waar ze tot nog toe wegens koppige weigering vast zitten, vrijgelaten worden.
Ze mogen naar keuze in Culemborg, Vianen of IJsselstein gaan wonen. In de verwachting dat
ze zich, in contact met de rechtzinnige gereformeerden, met de kerk verzoenen zullen. Maar
ik heb nog niet vernomen dat zoiets gebeurd is.
p. 443 (Eccl. fol. 98r)
[vr 4-4-1631]
In de week voorafgaand aan Pasen, die vroeger de Goede Week heette, brak er ruzie uit tussen
Dunganus en Helmich [van der Well], die buren van elkaar zijn, vanwege een of ander
gedeelte van een huis. Helmich had de ander veel scheldwoorden naar zijn hoofd gegooid, en
dat was des te kwalijker, omdat hij als rechter over anderen oordeelt. Om te voorkomen dat ze
met een verbitterd gemoed aan het avondmaal zouden deelnemen, heeft de kerkenraad een
verzoening tot stand gebracht, die tot een goed einde gekomen is.931
Nienrode,932 die uit zijn kerk verstoten was, en mogelijk ook uit de stad Rotterdam, wegens
zijn opvliegende en ambitieuze karakter, heeft een zelfverdediging geschreven. Hiermee heeft
hij van allerlei mensen een oordeel over zichzelf afgeroepen, waarbij de een hem verdedigt,
en de ander niets van hem moet hebben. Aert van Eck oordeelde niet erg gunstig over hem.
Hij zei dat hij een indrukwekkende spreker was, maar met een opruiende inslag, hij was
hooghartig en kon niemand als gelijke naast zich verdragen, altijd op zijn hoede en
onberekenbaar. Steeds probeerde hij de kerk in verwarring te brengen. Er werd op een flinke
groei van de kerk gehoopt, als de predikanten geen onenigheid meer zouden veroorzaken.
[zo 8-5-1631]
Huwelijksafkondiging van jonker Jacob van Baexen, heer van Coninxvrij, gecommitteerd tot
de Rekenkamer in Den Haag, met Maria Balthazars van de Vecht.933
Rond dezelfde tijd begon Teckman in de Dom, aan een reeks preken aan de hand van het boek
van Lucas, de Handelingen der apostelen.

929

Mr. Floris van Harler, advocaet, wedr. van joffrou Geertruyt van Wittendaell, won. tot Alcmaer, tr. joffrou
Hermanna van Leeuwen, wed. van Adriaen Schipmans, in zijn leven commies, won. in de Nieustraet, DTB
95/12, 18 jan. 1631.
930
Mr. Rodolff Polman, advocaet voor den Hove provinciael van Utrecht, tr. Magdalena Croesen, wed. van
Johan van Wijck, in sijn leeven raet ter admiraliteit tot Horn, beyde won. op de Ronnebaen, DTB 95/11, 31
maart 1631.
931
Het gaat duidelijk om dezelfde ruzie als op fol. 97v.
932
Petrus van Nienrode, pred. Rotterdam 1617, afgezet 1631, pred. Alkmaar nov. 1631, zie Bijlage 1.
933
De weledele joncker Jacob van Baexen, here van Leeuwenburgh, gecommitteerde in de Generaliteyts
rekencamer, tr. de weledele joffr. Maria van der Vecht, dochter van den weledele joncker Balthazar van der
Vecht, in sijn leven dijcgraef van den Lande van Vyanen, won tot Vyanen, DTB 95/29, 8 mei 1631.
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p. 444 (Eccl. fol. 98v)
Door de Staten-Generaal is een biddag afgekondigd voor 25 mei, als ons leger met de prins
in Vlaanderen is.
[vr 1-7-1631]
Het avondmaal zal gevierd worden op 10 juli in de Dom, de Jacobi en de Geertekerk, een
week later in de Buurkerk.
[zo 3-7-1631]
Huwelijksafkondiging van:
- Ariaen Hendriksz Segerman met Hendrikje [Alers].934
- [Alert Willemsz van Hoboken], van Millingen, met Petronella Jans van Overmeer.935
[zo 26-6-1631]
- Andries van Wijk, weduwnaar van [Margriet] van Medemblick, met [Catharina] Hoing, van
Amsterdam (in de maand juni).936
[zo 10-7-1631]
Voorgesteld de gekozen ouderlingen:
Cornelis Quint senior,
Jan Stevensz van Doorn,
Gerbrant de Beer,
Antoni de Goyer,
Hans van den Bosch.
Diakenen:
Jan van Nellesteyn,
[Abraham] van der Dussen,
Frederik [Beernink],
Gijsbert van Wijkersloot.
[en Dirk Jansz Eyburg, Lambert Franssen, Cornelis Jacobsz, Adriaen Hendriksz].937
De opstandige [remonstrantse] predikanten hebben nu enige jaren op Loevestein gevangen
gezeten, omdat Gelderland ze niet wilde vrijlaten. Ze zijn nu met instemming en oogluiking,
zoals men meent, uitgebroken, en hebben zich overal verspreid. Wat er van hen te verwachten
is, heeft het verleden ons wel geleerd.
Het zijn:
Carolus Niellius,Waals predikant, eertijds
p. 445 (Eccl. fol. 99r)
te Utrecht,
Theodorus Boomius, predikant eertijds te [Beusichem],
Petrus Cupus, eertijds staande in [Woerden],
[Paulus] Lindenius,938 predikant, [te Soest]
Bernerus Vesekius, predikant te [Echteld],
934

Adriaen Segermans, j.g. van Utrecht, won. op’t Oudekerckhoff, tr. Hendrickjen Alers, j.d. van Utrecht, won.
op de Verckenmerckt, DTB 95/36, 10 juli 1631.
935
Alert Willemsz van Hoboquen, wedr. van Barbara Willems van de Achtersloot, won. bij de Geertenbrug, tr.
Petronella van Overmeer, j.d. van Utrecht, won. aen de Smeebrugge, DTB 95/35, 5 juli 1631.
936
Andries van Wijck, schepen ende vroetschap der stad Utrecht, wedr. van Margareta van Medenblick, won. op
d’Oudegraft, tr. Catryna Hoyns, j.d. van Amsterdam, won. bij de Plompentoren, DTB 95/34, 26 juni 1631.
937
Zie DTB 95/38.
938
Niet in Van Lieburg 1996. Hij stierf in 1648, zie Pietersma 2008, p. 88, 99.
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Arnoldus Geesteranus.939
[di 9-8-1631]
Vandaag is het twee jaar geleden, dat de stad Wesel aan onze zijde is gebracht, door Gods
grote genade, tot groot voordeel, ja duidelijke bescherming van onze provincie. Tot
gedachtenis en dankzegging is een openbare biddag gehouden in opdracht van de Staten.
Het welkom van de remonstrantse predikanten in Nieuwpoort Z-H, na hun ontsnapping uit
Loevestein, is als pamflet uitgegeven en verkocht, tot grote schande van de StatenGeneraal.940
[do 1-9-1631]
Deze maand zijn de huwelijksafkondigingen gegaan van Evert Johan] Mepsche, met Josina
Isabella van Eck. Zij was een dochter van Bartholomeus van Eck, en kleindochter van Maria
van Borkhorst.941
Antonius Aemilius en zijn vrouw verzochten een kerkelijke attestatie, omdat ze gaan
vertrekken.
Begin deze maand is de synode van Utrecht gehouden.
[zo 11-9-1631]
Omdat de dag die de Staten-Generaal bepaald hadden, niet nagekomen kon worden, wegens
de synode op dezelfde dag, wordt in opdracht van de Staten vandaag dankgezegd
p. 446 (Eccl. fol. 99v)
voor de victorie, die de goede God ons zo opmerkelijk verleend heeft. Voor weinige dagen is
de vijandelijke vloot, die van Antwerpen met toerusting van W[eel] tijdig942 vertrokken was,
ons in zijn geheel in handen gevallen. Met verlies van circa 6.000 man, waarvan er zo’n 4.000
gevangen genomen zijn, de overigen gesneuveld of verdronken zijn in de buurt van
Willemstad.943
[zo 18-9-1631]
Gedoopt het eerste kind van [Hendrik Valckenaer], heer van Dukenburg, schout, in de Dom,
het werd Margarete genoemd. 944 De oom, NN van Mathenesse, heer van Lisse, zoon van de
ruwaard van Putten, was getuige.
Aangekondigd, het avondmaal over drie weken te vieren.
Ik hoor, dat nu bij besluit van de laatste synode, na L.[Petrus] van Nienrode en Jacobus
Leeuwius, [Henricus] Alutarius en ook [Benjamin] Rijswijck, als predikant in Rotterdam zijn
afgezet. Er is ook besloten om er vier in hun plaats te kiezen: [Johannes] Westenburg.945 …
[do 22-9-1631]
Gedoopt het kind van de heer [Jacob] van Asch van Wijk, Adriana genoemd, als ik me niet
vergis.946
[zo 1-1-1632]

939

Voor al deze predikanten, zie Bijlage 1.
Pollmann 2000, p. 178, noot 77.
941
Den weledelen, erentfesten Evert Johan Mepsche, heer tot Duersum in den Ham tot Loppersum, Weerdum,
ten Bour, Tielinge, Bedumerwalde, cum annexis, joncker ende hoveling, tr. de weledele, erentrijcke joffr. Josina
Isabella van Eck, DTB 95/42, 1 okt. 1631.
942
Bedoelde Buchelius Oosterweel, het verdwenen dorp aan de Schelde, ten N. van Antwerpen?
943
De slag op het Slaak bij Volkerak, op 12 september 1631 (n.s.).
944
Margrieta, vader joncker Hendrick van Valckesteyn [lees Valckenaer], heer tot Dueckenborch, DTB 2/300,
18 sept. 1631.
945
Van Lieburg 1996 noemt alleen Nathanaël van Middelhoven, die pas in 1632 benoemd werd. Westenburg
bleef in Dordrecht. Voor de genoemde predikanten, zie Bijlage 1.
946
Adriana, vader Wijck, scholaster, DTB 2/300, 22 aug. 1631.
940
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Huwelijksafkondiging van mr. Gerrit van Nijpoort, raad in het Hof van Utrecht, weduwnaar
van Sara Vogelaar; hij trouwt met Maria Dominicusdr. van der Hoeven.947
p. 447 (Eccl. fol. 100r)
[zo 8-1-1632]
Toen Jan Stevensz van Doorn, als ouderling herkozen voor deze perdiode, vanmorgen
opstond om zich aan te kleden, bleek hij plotseling te overlijden, zonder nog een woord te
kunnen zeggen.
Voor de 11de is een gebedsdag afgekondigd, om de gunst van God af te smeken tegen het
geweld en de listen van de vijand, zodat wij niet onverhoeds overvallen worden, zoals hij
telkens probeert. Maar als er om iets gebeden moet worden, dan is het wel dat onze
bestuurders eensgezind zijn, en het algemeen belang voorop stellen. 948
[vr 13-1-1632]
Weinig later is overleden, nadat hij een tijdlang erg gekweld is door een niersteen, Daniël
Hauwaert, voorheen diaken van onze kerk.
[zo 15-1-1632]
Huwelijksafkondiging van:
- Frederik van Velthuysen, jongman, wonende op de Ganzenmarkt, met [Josina] van
Schoneveld, jongedochter, wonende bij de St. Jacobsbrug.949
- [James] Balfour, vaandrig, met Barbara van Lauterbach, weduwe van kapitein Cool,950 op
Vastenavond951 getrouwd.
- [Frederik Beernink], diaken van onze kerk, weduwnaar van Metgen [of Willempgen?]
Mathijsdr., met Barbara Joosts Elsevier, jongedochter.952
[zo 15-3-1632]
- Floris Uteneng, weduwnaar van Susanna Laurier, met Geertruid van Overmeer, weduwe van
[Jan van Millingen],953 omtrent Pasen.
p. 448 (Eccl. fol. 100v)
Ik werd voor het avondmaal uitgenodigd door Flaman en Hans Rampart, daar Jan Stevensz
van Doorn overleden was, zoals hiervoor vermeld.
In de catalogus van Frankfurt, hebben de lutheranen opnieuw de eerste plaats onder de
theologen gekregen, terwijl ze een aantal jaren naar achter verschoven waren.
[do 12-4-1632]
Het tweede kind van mr. Peter [Joostensz van Schagen] is gedoopt in de Dom, en heet
Peter.954
[zo 8-4-1632]
947

Mr. Gerhart van der Nijpoort, raet ordinaris in den Hove provinciael van Utrecht, wed. van joffr. Sara
Vogelaers, tr. Maria van der Hoeven, j.d. van Utrecht., DTB 95/58, 22 jan. 1632.
948
Pollmann 2000, p. 179, noot 80.
949
Frederick van Velthuysen, j.g. van Utrecht, tr. Josyna van Schonevelt, j.d. van Utrecht, DTB 95/61, 24
jan.1632.
950
Jonckheer Jemis Balfour, vaendrager van den colonel Balfour, tr. joffr. Barbara van Lauterbach, wed. van
cappiteyn major Kool, DTB 95/63, 7 febr. 1632.
951
Met Vastenavond bedoelt Buchelius niet dinsdag maar de voorafgaande zondag. Zie ook fol. 97r.
952
Fredrick Beerning, wedr. van Willemtgen Mathijsen van Bambergen, won. aen de Beyerbrug, tr. Barbara
Elzevier, j.d. van Utrecht, won. aen s. Martens, DTB 95/64, 19 febr.1632. (‘Eens getroude dochter’ zal een
vergissing van Buchelius zijn, een verschrijving voor ‘ongetroude’?).
953
Floris uyt den Eng, wedr. van Susanna Lauwers, tr. Geertruydt van Overmeer, wed. van Johan van Millegen,
DTB 95/70, 2 april 1632.
954
Niet in DTB.
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Zondag tevoren is het kind van [Pieter], heer van Hardenbroek, in de Dom gedoopt.955
Op 15 mei zal op last van de hoge overheden een algemene biddag gehouden worden, opdat
de almachtige God zijn zegen wil verlenen, tegen onze vijanden en die van zijn kerk.
[1-5-1632]
In mei is getrouwd jonker Bernt van Reede met Constantia, dochter van de heer Jacob
Magnus, heer van Melissant en gedeeltelijk van Aertsbergen,956 van wie De Cuper van Leiden
een zwager is.
[zo 1-7-1632]
Het avondmaal is gevierd in de Dom, de Jacobi en de Nicolaikerk. Ik had eraan willen
deelnemen, maar ik ben weerhouden door mijn ontsteltenis over de manier waarop ik
bejegend ben door Hilbrand Schellinger en de zijnen. En voor de eerste keer sedert God mij
de gunst heeft bewezen, om met zijn gemeente aan het avondmaal deel te nemen, was ik
afwezig door de verwarring in mijn gemoed.957 En ik merk dat de tekortkomingen in de
moraal en levenswandel van de gereformeerden elke dag erger worden, en dat velen op de
rand van libertinisme
p. 449 (Eccl. fol. 101r)
verkeren, aangezien de vreze Gods, die de grondslag van alle wijsheid en vroomheid is, aan
het verdwijnen is.958
Omdat ik bang was, dat ik tussen de nieuwbenoemde of althans voorgestelde ouderlingen zou
zijn, heb ik me bescheiden bij Teckman gemeld, met de vraag of hij me wilde excuseren
wegens mijn ouderdom en nog meer mijn zwakke gezondheid. Dat heeft hij gedaan, zoals hij
me beloofde.959 Tussen de nieuwbenoemden zijn, naar ik gehoord heb:
Cornelis Dirksz van Almeloveen,
Jan van Rijneveld,
Antoni van Mansvelt, en, ik meen,
Jacob van Bemmel.960
[Gijsbert Decker],961
[ma 16-7-1632]
In de Dom heeft [Herman Ribbius], zoon van ds. Ribbius,962 gepreekt, en hij bleek de zeden
en de vroomheid van zijn vader te vertolken.
Tien dagen geleden had [Johannes] Westenburg voor het volk gepreekt, en velen vonden het
prachtig, maar ik heb liever de bescheidenheid van een nederige geest, dan bewondering voor
eruditie.
[wo 1-8-1632]
Er is een biddag afgekondigd door de Staten-Generaal, om succes bij het beleg van
Maastricht, waar ons leger en de prins niet alleen door de Spanjaarden, maar ook door de
keizer en de verenigde roomse legers van alle kanten aangevallen wordt. Ik hoop, dat wij door
Gods goedheid behoed mogen worden, en de oorlog goed voor ons afloopt. Dat vraag ik met
955

Niet in DTB. Van Hardenbroek had twee kinderen, Adriana, gest. 1640, en Herman Pieter (1630-1655), zie
Hardenbroek 1892, p. 51.
956
Jonckheer Bernt Adolph van Rheede, edelman van sijn excellentie, mijnheere de prince van Oragniën, tr.
joffr. Constantia Magnus, DTB 95/82, 1 mei1632.
957
Pollmann 2000, p. 183, noot 105.
958
Vertaling van Pollmann 2000, p. 183.
959
Pollmann 2000, p. 169, noot 22.
960
Jacob Hendriksz of Jansz van Bemmel; het patroniem ook niet in DTB vermeld.
961
Zie DTB 95/88. Nieugekoren diaconen: Gerrit de Cock, Cornelis van Steenbergen, Jan Franssoon Kerckvliet,
Jan Vervelst, Claes Claessoon, Cornelis van der Well.
962
Zie Bijlage 1.
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vurige gebeden en met heel mijn hart aan God. Van Hem is ons geluk afhankelijk, en zonder
zijn hulp loopt al ons doen en laten gevaar.
p. 450 (Eccl. fol. 101v)
[vr 3-8-1632]
Huwelijksaantekening van [Robert Gouge] met Isabella van Nijpoort, jongedochter van
Utrecht, wonende bij de Bakkerbrug.963
[ma 6-8-1632]
De synode van Utrecht is afgesloten. [Er zijn afspraken over] het catechiseren op de dorpen,
en het verbieden van het kaatsspel onder de preek en op zondagen.
[vr 10-8-1632]
Dankpreek voor de verovering van het hertogdom Limburg.964
[zo 23-9-1632]
Aerntken, het kind van neef Hendrik van Wijkersloot [en Catharina Vos], is in de Nicolaikerk
gedoopt door Breyerus. Ik was getuige met de grootmoeder, Catharina Pierlines, de weduwe
van Tieman Ploos.965
[vr 28-9-1632]
Huisbezoek bij mij, door Flaman en Rijneveld. Het avondmaal zal op 7 oktober worden
gevierd in de Dom, de Jacobi en de Nicolaikerk, en een week later in de Buurkerk.
[zo 30-9-1632]
Eind september, de huwelijksafkondiging van Jan van Schoneveld en Maria van Nijenrode.966
[zo11-11-1632]
Huwelijksafkondiging van:
- Jan Lubbertsz van Benthem, jongman van Naarden, en Margriet Salmius, jongedochter van
Utrecht, wonende in de Lange Lauwerstraat. Ze hebben een week geleden een afkondiging
gehad in Naarden.967
p. 451 (Eccl. fol. 102r)
[vr 1-2-1633]
- jonker Johan van Eck, heer van Oud-Broekhuizen, met Maria Quaet van Wijckrade.
- Gijsbert van Wijkersloot, weduwnaar van [Odilia van Deuverden], met Catharina Tentenier,
jongedochter, beide wonende in de Groenestraat.968
[zo 3-3-1633]
In de Dom gedoopt de drieling van Jan Jacobsz, meester van de weverij in het Tuchthuis; ze
werden Jacob, Zacharias en Sara genoemd.969 Herman Warnersz van Velthuysen, was getuige
namens de superintendenten van het Tuchthuis, en gaf als doopgeschenk 75 gulden. Ze zijn
kort daarna alledrie gestorven.
963
Robbert Gouge, won. tot Amsterdam, tr. Elysabeth van der Nieuwpoort, j.d. van Utrecht, DTB 95/91, 9 okt.
1632.
964
Na de overgave van Venlo, Roermond en Maastricht.
965
Doop niet in DTB. Tieman Ploos tr. Catharina Pierlines DTB 90/413, 30 april 1609.
966
Jan van Schoonevelt, j.g. van Utrecht, won. bij s. Jacob-brugge, tr. Marya van Nijenrode, j.d. van Utrecht,
won. aen de Maryenstraet, DTB 95/94, 14 okt. 1632.
967
Jan Lubbertszen van Benthem, j.g. van Naerden, won. aldaer, tr. Margareta Salmius, j.d. van Utrecht, won. in
de Lange Lauwerstraet, DTB 95/100, 25 nov. 1632.
968
Gijsbert de Wijckersloot, wedr. van Odilia van Deuverden, tr. Catharina Tentenier, j.d. van Wtrecht, DTB
95/113, 1 febr. 1633.
969
Jacob, Abraham (!) en Sara, vader Jan Jacobsz, moeder Geertruyt, won. in ’t Nicolaisteechien, DTB 3/47, 3
maart 1633.
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[wo 1-5-1633]
Een algemene biddag is uitgeschreven in de Verenigde Nederlanden, omdat de prins nu een
veldtocht maakt tussen Rijn en Maas.970
[do 2-5-1633]
Gedoopt in de Dom het eerste kind van jonker Bernt van Reede, getrouwd met [Constantia],
de dochter van Jacob Magnus. Het kind werd Gerrit genoemd, naar de grootvader.971
[zo 5-5-1633]
De eerste huwelijksafkondiging, in de Dom, van Antoni van, weduwnaar van [Barbara van
der Hoeven], met
p. 452 (Eccl. fol. 102v)
Elisabeth van Heyenberg, weduwe van [Reinier] van Dinsberg, te Doesburg.972
[ma 20-5-1633]
De kerk van Haarlem tracht Johannes Flaman te beroepen, omdat hun kerk veel talrijker is
dan de onze. Zij tellen 7.000 lidmaten en nog wel meer, terwijl de onze er nauwelijk 3.000
heeft.973 De magistraat en de kerkenraad willen hem niet laten gaan, omdat onze kerk een
hoofdkerk is, en daarom belangrijker, vindt men, ook al worden we in aantal door Haarlem
overtroffen. En zo moet dat uitgelegd worden, vinden ze, dat grotere kerken, hoofdkerken,
predikanten kunnen beroepen van de kleinere.
Tussen Bernard Boshoven en Dunganus is onenigheid ontstaan, over het beheer van het
Willibrordshuis,974 nu Sosselius overleden is. De provincie heeft aan Bernard Boshoven het
rectoraat van Willibrord-alumni toegewezen, en zijn functie gaat circa 1 oktober in.
[zo 2-6-1633]
Het derde kind, een meisje, van meester Peter [Joostensz van Schagen], chirurgijn, die al
tamelijk oud is, is in de Dom gedoopt.975
[ma 3-6-1633]
Gecollecteerd voor het St. Jobsgasthuis buiten de Catharijnepoort.
Onder de kandidaten voor het rectoraat van het Willibrordshuis was ook Assuerus Johannis,976
voorheen een remonstrantse predikant.
p. 453 (Eccl. fol. 103r)
Hij kreeg vijf stemmen, terwijl Busschof er zeven had, en Dunganus maar één.
[do 27-6-1633]
Gedoopt het kind van Teckman in de Dom, getuige was [Aeltgen Jans van Schendel], de
vrouw van Jan van Rijneveld,977 het kind heet [Arnoldus].978
[zo 30-6-1633]

970

Vanaf 12 mei belegerde Frederik Hendrik Rijnberk (Rheinberg), dat hij op 2 juni veroverde.
Gerrit, vader Bernt Adolph van Reede, moeder Konstantina Magnus, DTB 3/57, 2 mei 1633.
972
Antoni van Mansfelt, wedr. van Barbara van der Hoeve, won. aen de Plaets, tr. Elisabeth Heyendal, wed. van
Reynier Dunsburch, won. tot Doesburch, DTB 95/127, 22 mei 1633.
973
Pollmann 2000, p. 170, noot 30.
974
In het Willebrordshuis bij de Latijnse school werd een klein groepje leerlingen die weinig of niets konden
betalen, gehuisvest.
975
Maria, vader mr. Peter van Schagen, moeder Catharina Paes, won. op het Oudekerckhoff, DTB 3/60, 2 juni
1633.
976
Zie Bijlage 1. Hij werd 24 okt. 1624 geëxcommuniceerd, zie Observationes, fol. 142r.
977
Jan van Rijnevelt tr. Aeltgen Jans van Schendel, DTB 90/221, 6 mei 1604.
978
Arnoldus, vader ds. Arnoldus Teckmannus, predicant, in ’t Jerusalemsteech, DTB 3/60, 27 juni 1633.
971
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Teckman is eind juni naar Leiden gereisd, om daar te spreken over de bijbelvertaling, en mee
te delen, wat hij daarvoor verricht had, volgens besluit van de synode. De vertalers krijgen
een jaarlijkse toelage van 800 gulden.
[zo 7-7-1633]
Het avondmaal zal gevierd worden in de Dom, de Geerte- en de Jacobikerk.
Voor de verkiezing van nieuwe ouderlingen en diakenen werd, volgens de gewoonte, de
gemeente gevraagd, God te bidden, dat degenen die gekozen werden, deze ambten waardig
zijn.979
[zo 29-9-1633]
Vandaag, op st. Michaëlsdag, is het avondmaal gevierd in de Dom, de Jacobikerk en de
Nicolaikerk.
Vanaf de volgende week beginnen de middagpreken, en om acht uur in de Nicolaikerk de
ochtendpreken, de hele winter.
[vr 4-10-1633]
Er zal vrijdag een openbare collecte gehouden worden voor de Aalmoezenierskamer.
Huwelijksafkondiging van
- jonker Alexander van Tuyl van Serooskerken,
p. 454 (Eccl. fol. 103v)
heer van Wulven, weduwnaar, met Cornelia Elisabeth van Reede, oudste dochter van
Amerongen; de bruiloft is 15 oktober van dit jaar gehouden,980
- mr. Hendrik de Roy, arts, wonende in Naarden, waar hij rector van de school was, trouwt
met [Maria] de Swart, nicht van de vrouw van deken [Dirk] van Eck,981
- mr. [Pieter van Loemel], advocaat, met [Aletta] van Liesveld, die al zwanger is.982
[zo 9-2-1634]
- Frans Pietersz Uytenbogaert, met Judith van Asch van Wijk, die de 13e in de Dom zijn
getrouwd.983
[zo 23-2-1634]
- Ambrosius Bosschaert, schilder, zoon van Ambrosius Bosschaert, de Oudere, zoon van een
uitstekende kunstenaar,984 met [Maria Streus],985 in dezelfde maand.
[zo 2-3-1634]
- Lodewijk Landaes, jonggezel, van Amsterdam, met Maria van der Hegge.986
- Jacob Mode met [Johanna Noest], van Maurik in de Betuwe.987

979

Zie DTB 95/135 Nieuwe ouderlingen: Floris de Goyer, Wernert Janssen van Kesteren. Nieuwe diakenen:
Henrick van Mansvelt, Cornelis Tack, Jan Janssen van Maestricht, Jan Janssen van Broeckhuysen, Henrick
Berntssen van Castel, Lambert Dircxen, Roeluf Tinckhoff.
980
Den weledelen gestrengen jonckheer Philibert van Tuyl van Serooskerken, heere tot Serooskerken ende
Wulven, tr. de weledele, eer- ende deuchtrijcke juffr. Cornelia Elisabeth van Rheede, dochter tot Amerongen,
DTB 95/143, 15 okt.1633.
981
Mr. Hendrick de Roy, der medecijnen doctor, j.g. van Wtrecht, won. tot Naerden, tr. joffr. Maria de Swart,
j.d. van Wtrecht, DTB 95/156, 21 jan. 1634 (Dirk van Eck was deken van St. Pieter 1619-1636).
982
Mr. Pieter van Loemel, advocaet in den ed. Hove provinviael van Utrecht, tr. Aletta van Liessveltt, DTB
95/158, 9 febr. 1634.
983
Mr. Frans Utenbogerd, licentiaet beyder rechten, tr. joffr. Judith van Wijck, DTB 95/159, 13 febr. 1634.
984
Ambrosius Bosschaert, de Oudere (ca. 1570-1613), bloemenschilder; Ambrosius de Jongere (ca. 1610-1645),
van bloemen en vruchten.
985
Ambrosius Bosschart, j.g. van Armuyen, won. in de Driehaerinckssteech, tr. Maria Streus, j.d. van Utrecht,
won. in de Suylenstraet, DTB 95/161, 23 febr. 1634.
986
Lodewijck Pietersen Landaes, j.g. van Amsterdam, tr. joffr. Maria van der Eggen, j.d. van Utrecht, won. op
d’Oudemunsterskerkhoff, DTB 95/164, 7 april 1634. Zie ook Van Klaveren 1936, p. 223-224.
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[za 8-3-1634]
- NN met NN van Hoorn, jongedochter, op het Janskerkhof.
[zo 16-3-1634]
- Reyer Willemsz van Putten, met [Mayken Hendriks van Culemborg], jongedochter, van
Amsterdam.988
[wo 19-3-1634]
Ad c. 19. Johannis h. stabant a.989
[wo 2-4-1634]
In de Dom heeft Breyerus gepreekt, en hij vertelde dat hij een rooms boek, in Leiden gedrukt,
gelezen had, en ook een ander, in Neurenberg voor
p. 455 (Eccl. fol. 104r)
het jaar 1500 gedrukt. Hij had daarin gelezen, dat de heilige maagd geestelijk niet minder
geleden had dan Christus lichamelijk, en daarom had zij het mysterie van de verlossing door
haar lijden aangevuld, samen met haar zoon. En daarom werd zij terecht moeder van
barmhartigheid genoemd. In het laatste boek op het verwijt, ‘Ik heb de perskuip alleen
getreden, geen van de volken hielp me daarbij’,990 kan geantwoord worden, dat er weliswaar
geen enkele man bij Christus was, toen hij de wijnpers van zijn lijden betrad, maar wel één
vrouw, namelijk zijn moeder, de heilige maagd. Maar het was een grote godslastering, om de
verdiensten van Christus de verlosser, te durven koppelen aan een schepsel.
Hij zei over het eigendom van de goederen, dat zij door de apostelen niet verworpen werd,
maar dat zij de restjes hielden.991 Zo ontvingen ze haar na de dood van Christus in hun huis,
en Petrus was zich met de zijnen met de visvangst bezig gaan houden. En zo had Johannes
Maria bij zich genomen in zijn huis.992 Op zijn woord ontving hij haar in zijn huis.
[wo 30-4-1634]
Eind april de huwelijksafkondiging van
- mr. Adriaen Vinck, dr. in de rechten, met Aleid van Nijenrode, jongedochter.993
- Cornelis de Ridder, substituut van de eerste secretaris, met Johanna van der Woerd.994 Haar
vader wilde dat niet, maar verbood het ook niet, en toen zijn ze getrouwd.
[zo 4-5-1634]
Toen zijn gezondheid na een zware ziekte enigermate hersteld was, is namens Busschof, onze
predikant, openlijk dank gebracht aan God.
Over de afscheiding van Allartius met de meesten van zijn kerk, heb ik iets opgetekend.

987

Jacob Mode, van Wtrecht, tr. Johanna Noest van Maurick, won. op het Oudekerkhoff, DTB 95/164, 2 maart
1634.
988
Reyer Willemssen van Putten, j.g. van Utrecht, won. aen Hooghe Coorenmerckt, tr. Maycken Henderycx van
Culenburch, j.d. van Amsterdam, won. aldaer, DTB 95/167, 8 april 1634 (Reyer Willemsz was ‘binnenvader’
van het Tuchthuis).
989
Onduidelijke invoeging.
990
Jesaja 63:3. Uit het Latijn letterlijk vertaald ‘en er was geen man bij me’.
991
Vgl. 5:4.
992
Johannes, 19, 27.
993
Mr. Adriaen Vinck, advocaet voor den Hove van Utrecht, tr. Aletta van Nieuwenroode, j.d. van Utrecht, DTB
95/174, 6 mei 1634.
994
Cornelis de Ridder, j.g. won. op ’t Oudekerkhoff, tr. Jannichen van der Woerd, j.d. won. op de Nieuwegraft,
DTB 95/174, 4 mei 1634.
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p. 456 (Eccl. fol. 104v)
Zijn levenswandel is dubieus, men vindt hem onmatig, hoewel hij door Busschof met kracht
verdedigd wordt.
[Otto Glimmerus], predikant van Breukelen,995 beroepen door Tiel, en heeft daar al hoop op.
Busschof heeft na het herstel van gezondheid een paar keer gepreekt.
[do 15-5-1634]
Johannes Flaman heb ik in de Dom horen preken, waar hij uit psalm 90 zijn thema
ontvouwde. Hij heeft veel over de oudheid, de instelling en het nut van de scholen verteld, en
bij de magistraat reeds het stichten van een illustere school voor velen aanbevolen.
Daarna kondigde hij het avondmaal aan voor 6 juli aanstaande.
Huwelijksafkondiging van NN en Margriet Versteeg, jongedochter.
[di 8-7-1634]
Wij hebben in de Dom deelgenomen aan het avondmaal, dat door Busschof en Breyerus
uitgedeeld werd. De ouderlingen Floris de Goyer en Jan van Rijneveld assisteerden. Vanaf de
preekstoel werd de gemeente verzocht te bidden voor de te kiezen ouderlingen en diakenen,
die zo’n heilig ambt op zich zullen nemen.
[vr 11-7-1634]
Suavius, Cornelis Dirksz van Almeloveen en nog iemand, een diaken, zijn bij mij aan de deur
geweest, maar ik was niet thuis. Ze hebben toen tegen de middag een bode gestuurd, om te
vragen of ik naar de consistoriekamer kwam, waar de kerkenraad bijeenkwam. Ik was met
meerderheid van stemmen voorgesteld,
p. 457 (Eccl. fol. 105r)
om ouderling te worden voor de komende twee jaar, en ze vroegen mij dus, dit ambt te
aanvaarden. Ik antwoordde dat ik verbaasd was, dat ze mij na zo’n lange tussentijd, terwijl ik
al in de zeventig was, en last had van de vele ongemakken van mijn leeftijd, wilden
benoemen.
Toen sommigen dit excuus, dat ook anderen konden voorwenden, niet wilden aanvaarden,
voerde ik aan dat de omstandigheden en mijn leeftijd mij zekere rechten gaven. Ze zouden,
zeker in de winter, weinig aan me hebben, omdat ik niet veel kracht meer had, en mijn ogen
en mijn gehoor achteruitgingen, en bovendien slecht tegen de kou kon. Het was strijdig met
het recht en de rede, zei ik, iemand die over de zeventig was, ertoe te dwingen, een
persoonlijk ambt op zich te nemen. Toen ze hier nog wat langer over beraadslaagd hadden,
namen ze genoegen met mijn excuus, en daar bedankte ik ze voor. Ze vroegen me wel, de
zaak stil te houden, anders zou iemand die ze in mijn plaats zouden benoemen, bezwaren
kunnen maken. En zo namen we afscheid.
[za 12-7-1634]
Voorgesteld ouderlingen te blijven:
Werner Jansz van Kesteren.
Nieuw gekozen:
Pieter Cornelisz van der Lingen,
p. 458 (Eccl. fol. 105v)
oud-burgemeester,
Aert Foeyt, oud-burgemeester,
995

Otto Glimmerus, pred. o.a. Breukelen 1625, Tiel 1634, zie Bijlage 1.
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Herman Warnersz van Velthuysen,
Hans van den Bosch.
Claes de Gijzelaar,
Jan [Jansz] van Eyckelsbeek.996
Blijvende diakenen:
Hendrik van Mansvelt, boekhouder.
Nieuw gekozen:
mr. Cornelis Booth, dokter,
mr. Dirk de Leeuw, advocaat en lid van de vroedschap,
mr. Cornelis van Deuverden [junior], advocaat,
mr. Carel Martens, advocaat.
NN ’t Kint en NN Verstraten, kooplieden, uit Brabant afkomstig, excuseerden zich, eerst voor
de kerkenraad, maar die wilde de excuses niet aannemen. Daarna hebben zij zich tot de
vroedschap gewend, en vrijstelling gekregen.
In hun plaats zijn aangesteld:
[Peter] de Gruyter, en
Antoni van Ravenstein.997
Voor 23 juli is een biddag vastgesteld, opdat God de krijgsplannen van de prins begunstigt, en
verder als dank bij de herdenking van de verovering van Wesel.
Rond deze tijd, twee dagen geleden namelijk, is Pierre Agache, Waalse predikant te Utrecht,
… te Leiden gestorven.
p. 459 (Eccl. fol. 106r)
[do 31-7-1634]
Huwelijksafkondiging van:
- Dirk Cornelisz van Almeloveen, jonggezel, wonende op de Plaats te Utrecht, met Maria de
Backer (Bacchers), dochter van dr. Steven de Backer, jongedochter tot Amsterdam,998 eind
juli.
[zo 3-8-1634]
- mr. Carel Martens, advocaat voor het Hof van Utrecht, en ontvanger van de gebeneficieerde
goederen van de provincie Utrecht, weduwnaar van Petronella Voorst, met Jacoba Lampsins,
jongedochter te Vlissingen,999 eerste afkondiging.
[di 23-9-1634]
- mr. Hendrik Bor, licentiaat in de rechten en advocaat, met Cornelia Zael, weduwe van dr.
Pieter Brinkhoff, beide wonende te Utrecht,1000 in september.
[zo 28-9-1634]
996

Vgl. DTB 95/183, nieuwe ouderlingen.

Vgl. DTB 95/183, nieuwe diakenen. Opmerkelijk is dat vier juristen als diaken gevraagd
werden, terwijl middenstanders ouderling werden! De Gijzelaar en Van Eyckelsbeek waren
wel een paar keer diaken geweest.

997

998

Dirck Cornelisz van Almeloveen, j.g. van Utrecht, won. op de Plaets, tr. Maria Bacchers, j.d. van Amsterdam,
won. aldaer, DTB 95/186, 8 aug. 1634.
999
Mr. Caerl Martens, advocaet voor den Ed. Hove ende ontfanger der gebeneficeerden goederen ’s Lants van
Utrecht, wedr. van joffr. Petronella van Voorst, tr. joffr. Jacoba Lampsins, j.d. won. tot Vlissinghen, DTB
95/186, 8 aug. 1634.
1000
Mr. Henrick Bor, advocaet ’s Hoffs provinciael van Utrecht, tr. joffr. Cornelia Saal uyten Enck, wed. van
wijlen doctor Petrus Brinckhoff, DTB 95/189, 23 sept. 1634.
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Het avondmaal is gevierd in de Dom, waar wel tweemaal zoveel vrouwen als mannen waren,
Teckman, pas teruggekeerd, preekte, en bediende het avondmaal samen met Dunganus.
Aangekondigd werd de vroegpreek in de Nicolaikerk om acht uur.
Het avondmaal is gevierd in de Nicolaikerk in de bovenstad, en in de Jacobikerk in de
benedenstad, en zal over een week in de Buurkerk gevierd worden.
De komende vrijdag 3 oktober zal een algemene collecte voor de armen gehouden worden.
p. 460 (Eccl. fol. 106v)
[zo 19-10-1634]
In de Dom is gedoopt het kind van dokter [Hendrik] de Roy, en [Maria] de Swart, en het
sacrament werd toegediend door dr. [Gisbertus] Voetius, professor in de theologie.1001
[zo 26-10-1634]
Mijn vrouw is ter kerke gegaan, nadat zij in vier weken ziekelijk was, en niet uit huis was
geweest, sinds het avondmaal, eind september.
[zo 2-11-1634]
In de Jacobikerk is gedoopt het kind van jonker [Johan] van Benthem, mijn verwant, [en
Margriet Salmius], het heet Bernhard, naar de grootvader van moederskant.1002
[zo 9-11-1634]
Gedoopt in de Dom het kind van [Hendrik Valkenaar], heer van Dukenburg, schout van
Utrecht.1003
De boekhouder van de kerk deelt de Waalse kerk voor de armen alle week 7 gulden.
Eind september gedoopt het kind van Hendrik van Mansvelt, en per vergissing Margarita
genoemd, terwijl de kraamvrouw bedoelde dat het Anneken zou heten. Ik twijfel of het in
oktober was.1004
[30-11-1634]
Huwelijksafkondiging van:
- Nicolaes Meerkerk, op het Oudkerkhof, met [Cornelia de Man],1005 eind november.
[zo 21-12-1634]
- Herman Ribbius, jongman, wonende in st. Jansstraat, met Aleid Versteeg, jongedochter bij
de Maartensbrug.1006
[zo 28-12-1634]
- Gerrit Verstraten met [Mechteld Blauwehaan].1007
p. 461 (Eccl. fol. 107r)
[zo 4-1-1635]
1001

Niet in DTB (ter vergelijking: kinderen Marya en Deliana, vader Wolffer Heyndricksz de Roey, moeder
Maria de Swart, DTB 3/242, 22 okt. 1637).
1002
Berbertgen, vader Johan van Bentum, moeder Grietgen Ancelmus, won. in de Lauwerstraet, DTB 3/127, 2
nov. 1634 (In september 1639 vergezelde de echtgenoot van zijn achternichtje Clara van Nellestein, Johan van
Benthem, Buchelius naar Amsterdam, aldus Pollmann 2000, p. 222. Vgl.: Jan van Bentheim, wedr. Margareta
Salmius tr. Clara van Wijkersloot, DTB 96/236, 21 april 1639).
1003
Niet in DTB.
1004
Margrita, vader Henrick van Mansvelt, vroetschap der stadt Utrecht, DTB 3/119, 21 okt. 1634.
1005
Nicolaes van Merkerk, j.g. van Utrecht, won. op die Oudekerkhoff, tr. Cornelia de Man, j.d. van Utrecht,
won. in de Nieustraet, DTB 95/201, 7 dec. 1634.
1006
Hermannus Ribbius, j.g. van Huissen, won. in de Corte st. Jansstraet, tr. Aeltgen Versteech, j.d. van Utrecht,
won. aen de Meertensbrugge, DTB 95/203, 28 dec. 1634.
1007
Gerrit van Straeten, j.g. van Utrecht, won. in de Lijnmerckt, tr. Machtelgen Blauwehaens, j.d. van
Amsterdam, won. aldaer, DTB 95/204, 2 dec. 1634.
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Gedoopt het kind van raadsheer Jan van Nijpoort, zeer kostbaar in de windselen gehuld, het
heet Antoni, naar de grootvader van moederskant, Theunis Dominicus Tripier.1008
[vr 20-2-1635]
Een biddag is afgekondigd om dank te betonen, omdat onze provincie gespaard is voor een
overstroming van de Lek, doordat het ijsgeweld op wonderbaarlijke wijze afgezwakt was.
Eveneens voor onze overwinning in Brazilië, waar de stad Paraíba veroverd is [dec. 1634], en
een verbond met de buursteden is gesloten.
Het kind van Crijn Lobbrecht is in de Geertekerk gedoopt.1009 Het was gewikkeld in batistdamast, rood van kleur, in het fijnste linnen, in verschillende patronen geverfd en versierd,
zoals vroeger de vorsten dat droegen. Hijzelf, de vader, komt uit het laagste slag volk, zijn
vader was een stoelmaker. Dat leidt tot verwarring van alle standen, die dagelijks meer en
meer toeneemt.1010
[1-3-1635]
Huwelijksafkondiging van mr. Adrianus Heurnius, advocaat, wonende in Utrecht, (zoon van
Thomas Heurnius),1011 met Margareta van Bergeijk, jongedochter van Rhenen,1012 begin
maart.
[zo 15-3-1635]
In de Dom is het kind van Cornelis Cruyf, procureur, gedoopt met de naam Magdalena.1013
[zo 29-3-1635]
Huwelijksafkondiging, eind maart en begin april van:
- Elias Struys met Agnes Godefridusdr. Bosch, beide woonachtig te Utrecht, en op 12 april in
Westbroek getrouwd.1014
p. 462 (Eccl. fol. 107v)
[30-4-1635]
- Rutger Harmansz van Bokhoven, weduwnaar van [Janneke Jans], met [Janneke], de derde
dochter van Antonis van Wijkersloot,1015 eind april.
[wo 29-4-1635]
In de Jacobikerk is een augustijner monnik getrouwd, van wie men zei dat hij bij een begijn
een kind had verwekt. De kerkenraad had bezwaren tegen het huwelijk, en wilde zoals
gewoonlijk er attestaties van zien, dat ze ongehuwd waren. Toen ze die niet konden krijgen,
hebben ze van de magistraat toestemming gevraagd om te trouwen.
Breyerus heeft in het koor van de Jacobikerk een graf gekocht voor 25 gulden, met stenen
belegd.
[1-5-1635]
Huwelijksafkondiging van dr. Johannes Bor, medicus, weduwnaar van Machteld van
Someren, met Catharina [Brebach] weduwe van [Tielman] Gommersbach.1016
1008

Anthonis, vader … Nijpoort, raedtsheer, DTB 3/134, 4 jan. 1635.
Cornelia, vader Crijn Lobbrecht, moeder Anna Liver, DTB 3/140, 17 febr. 1635.
1010
Pollmann 2000, p. 220, noot 128.
1011
Ter vervanging van wat is doorgehaald: (is professoris Ottonis Hurnii, medici Lugduni filius). NB. Deze
Otto Heurnius (1577-1652) had een zoon Jan van Heurne, die 1 okt. 1635 raad in de vroedschap van Utrecht
werd, en in 1639 raadsheer bij het Hof van Utrecht (zie Van der Aa 1839-1851, VIII, p. 738).
1012
Adrianus Heurnius, j.g., secretaris van het capittel van s. Jan, tr. Margareta Bergheyck, j.d. won. tot Rhenen,
DTB 95/215, 15 maart 1635 (Adrianus of Jan van Heurne?).
1013
Vgl. Magdalena, vader Jan de Cruyff, moeder Sara Verstralen, won. op ’t Domskerckhoff, DTB 3/178, 24
jan. 1636 (!).
1014
Elias Struys, j.g. van Utrecht, won. op Domskerkhoff, tr. Agnieta Booth, j.d. van Gorcum, won. in de
Snippevlucht, DTB 95/220, 12 april 1635.
1015
Rutger Hermansz van Bochoven, wedr. van Janneken Jans, won. aen de Smebrugge, tr. Janneken Antonis de
Wijckersloot, j.d., won. aen de Neude, DTB 95/225, 18 mei 1635.
1009
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Een weinig deugdzaam leven, althans weinig passend voor een kerkelijk ambt, leiden de
predikanten van Hagestein, [Jacobus Huges], en zijn zoon [Thomas Huges] van
Westbroek,1017 die van Montfoort, [Johannes Allartius], en [Vincentius] Bergejus.
Voor 13 mei is een biddag afgekondigd in de vrije Nederlanden, opdat God daar zijn kerk wil
beschermen, en de vrijheid van het volk wil beschermen tegen de Spaanse tirannie.
Adriaen Ploos, oom van [Adriaen Ploos van Amstel], heer van Tienhoven,1018 wonende in de
Meierij van Den Bosch, [is getrouwd] met Seyna van Hornhoven.1019
De 15de zal een algemene collecte gehouden worden voor de
p. 463 (Eccl. fol. 108r)
Ambachtkamer, die het heel zwaar heeft door de menigte arme kinderen. Daarentegen zal de
collecte van het St. Jobsgasthuis komen te vervallen.
De biddag is uitgesteld tot woensdag na Pinksteren, 20 mei.
Ludovicus de Dieu,1020 predikant van de Waalse kerk in Leiden, denkt nog na, wordt gezegd.
[Gisbertus] Voetius lijdt kennelijk onder de weinig broederlijke, onvriendelijke houding van
sommige van onze predikanten tegen hem. Er zit blijkbaar verborgen jaloezie achter.
[zo 31-5-1635]
Vanaf de preekstoel heeft Teckman aan de gemeente bekendgemaakt, op bevel van de Staten
op dinsdag- en vrijdagavond in de Dom te zullen preken, enkele weken lang. Het is voor een
gunstige afloop van de veldtocht van ons leger, in de hoop dat we eindelijk na zo’n lange,
bloedige oorlog, vrede krijgen. In de tussentijd zullen er geen morgendiensten gehouden
worden in de Geertekerk en st. Barbara.
[do 4-6-1635]
Johannes Knijff 1021 preekte in de Dom, redelijk welsprekend, met een grote woordenstroom,
maar zijn jeugdige overmoed verzwakte het effect van zijn woorden.
Aangezien NN François, uit Frankrijk beroepen, naar Utrecht weigerde te komen,
p. 464 (Eccl. fol. 108v)
is door de kerk en de magistraat van Utrecht ten dienste van de Waalse kerk verzocht
Ludovicus de Dieu, predikant tot Leiden. Maar het beroep werd afgeslagen, omdat zijn kerk
hem niet wilde ontslaan.
[zo 14-6-1635]
Aangekondigd het avondmaal te vieren over drie weken, op 5 juli.
[do 25-6-1635]
Gedoopt in de Dom de eerste dochter van Carel Martens en zijn tweede vrouw [Jacoba
Lampsins], ze heet Maria.1022
[zo 5-7-1635]
Het avondmaal is gevierd in de Dom, de Jacobi en de Geertekerk.

1016

Mr. Jan Bor, doctor in de medicinen, wedr. van Mechtelt van Someren, tr. Catrina Brebach, wed. van
Tieleman Gommersbach, DTB 95/226, 17 mei 1635.
1017
Vader Jacobus Huges, pred. Hagestein 1600, gest. 1636; zoon Thomas Huges, pred. Westbroek 1631, afgezet
1639, gest. na 1654. Zie Bijlage 1.
1018
Ploos van Amstel 1980, p. 63, 77, 81.
1019
D’heere Adriaen Ploos, schepen ende raet der stat ’s-Hertogenbosch, wedr. van juffr. Elisabeth Paters, tr.
joffr. Zeyna van Hornhoven, DTB 95/225, 11 mei 1635.
1020
Zie Bijlage 1.
1021
Johannes Knijff, geb. Utrecht 1604, pred. o.a. Breukelen 1634, Alkmaar 1639, zie Bijlage 1.
1022
Maria, vader mr. Carel Martens, moeder Jacoba Lamphins, DTB 3/153, 25 juni 1635.
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Gedoopt in de Geertekerk na de middag, het kind van neef Hendrik van Wijkersloot, en is
Gerlach genoemd. Grootmoeder Cateline was getuige, haar vader is vernoemd.1023
De gemeente is verzocht te bidden voor het kiezen van godvruchtige en bekwame mannen in
dienst van de kerk.
[ma 13-7-1635]
Voorgesteld als ouderlingen:
Dirk Jacobsz van Velthuysen, oud-burgermeester,
Roelof van Zijl,
Claes Adriaensz van der Meer;
als diaken:
Jan van Mansvelt, de boekhouder.1024
Voor 17 juli is aangekondigd een collecte te houden voor de Aalmoezenierskamer, wegens de
grote nood onder de armen, in het bijzonder de weduwen, vrouwen en kinderen van soldaten.
p. 465 (Eccl. fol. 109r)
[zo 12-7-1635]
Huwelijksafkondiging van Gerrit van Deuverden, weduwnaar van Anneke Bergen, van
Leiden, met Catherina van Wede, zuster van de burgemeester Jan van Wede, jongedochter,
maar nogal oud.1025
[zo 26-7-1635]
De bevestiging van de voorgestelde ouderlingen en diakenen.
Dunganus is nog ziek, doch aan de betere hand.
[zo 2-8-1635]
Van de preekstoel is een biddag aangekondigd voor 12 augustus, voor de verdediging van
onze provincie, die schandelijk aan de vijanden verraden was, wat we zagen en wat ons pijn
deed. Op 9 augustus echter zal er een dankviering zijn voor de verovering, destijds, van
Wesel. De biddag is niet gehouden, maar wel (door mij?) de dankviering.
[zo 16-8-1635]
Huwelijksafkondiging, medio augustus gedaan, van jonker Godert van Reede, heer van
Nederhorst, weduwnaar van Emerentia van Wijngaarden], met Catharina van Utenhoven,
jongejoffrouw, tamelijk oud, wonende in Jutfaas, uit Vlaanderen afkomstig.1026
[zo 4-10-1635]
Gevierd het avondmaal in de Dom, de Jacobikerk en de …kerk.
Huwelijksafkondiging van:
- Jan van Wede, gedeputeerde in de Staten-Generaal in Den Haag, weduwnaar van
[Catharina] Cuper, met Jacomine Sogarts,1027 dochter van Jacob Magnus, heer van Melissant.
[do 29-10-1635]

1023

Gerard (!), vader … Wijckersloot, moeder Catharina Vos, DTB 3/157, 5 juli 1635.
Vgl. DTB 95/235, andere diakenen: Gerrit Ruys, Rutger van Bochoven, Jan Gerritsz van Brouckhuysen,
Gerrit Jansz van der Helm, Jan van Brevelt.
1025
Gerhardt van Deuverden, wedr. van Anna van den Berge, tr. joffr. Maria van Weede, DTB 95/234, 28 juli
1635.
1026
Joncker Godert van Rhede, heere tot Nederhorst, tr. joffr. Cathryna van Wtenhove, DTB 95/239, 16 aug.
1635.
1027
De heer Jan van Weede, out-burgemeester der stadt Utrecht, gecommitteerd ter vergaderinge van de
hoogmogende heeren Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden, wedr. van joffr. Cathryna de Cupre, tr.
joffr. Jacomijna Zogaerdts, wed. van wijlen de heere Cornelis Wijnandts van Rozand, in sijn leven raed ende
rentmeester der graeflickheyd van Burch, won. aldaer, DTB 95/244, 4 okt. 1635 (eerder huw: Jan van Weede,
secr.v.h. Domkapittel, tr. Catharyne Joris de Cuyper, j.d. van Leyden, DTB 91/198, 2 aug. 1614).
1024
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- Abraham [Bartholomeusz] van Mekeren met Maria van Hove, beide ongehuwd, in de Dom
in de echt verbonden door Breyerus.1028
p. 466 (Eccl. fol. 109v)
[zo 25-10-1635]
- jonker Steven van Rumelaar met [Susanna] van der Mark.1029
- [Pieter] Specht en [Clarisse], weduwe van Herman van Vollenhove.1030
[zo 1-11-1635]
De 71ste verjaardag van mijn vrouw die, omdat ze al vijf weken last van haar voet heeft, ook
al is die nog niet helemaal genezen, naar de kerk gegaan is.
Huwelijksafkondiging van mr. Arnold Goor, jongman van Meurs, met Maria Suavius, enige
dochter van onze predikant.1031
[wo 23-12-1635]
Woensdag voor Kerstmis is in de Dom de proefpreek gehouden.
[vr 25-12-1635]
Op Kerstmis hebben wij deelgenomen aan het avondmaal, en daarna zijn we naar huis
gegaan, wat mogelijk was door het zachte weer.
[vr 1-1-1636]
We zijn met de goede God dit jaar ingegaan, het einde weet God, in wiens hand we zijn.
Huwelijksafkondiging van jonker Dirk Schrasser van Torenburg, jongman van Utrecht, met
Margriet Schrasser, weduwe van [Elias] Eliasz Trip, wonende te Harderwijk.1032
Over deze twee heb ik me verwonderd, omdat hij toegewijd was aan de paus van Rome, en op
alle mogelijke manieren geveinsd had dat hij onze religie van harte toegedaan was, om deze
vrouw als bruid voor zich te winnen. En ook, dat hij met zijn adellijke titel te koop liep,
zonder enig recht, omdat noch hijzelf uit de familie Schrasser, behalve
p. 467 (Eccl. fol. 110r)
misschien door zijn grootmoeder van moeders kant erbij te halen, wat ook als onwettig
beschouwd wordt. Ook de Schrassers zelf zijn in hun thuisland niet van adel, ook al zouden ze
bij gebrek aan anderen ooit met toestemming van de raad van Wehlau1033 in de adel
opgenomen kunnen zijn, zoals ik van de schoonzoon van Pontanus heb gehoord. En ik
verbaas me erover, dat onze predikanten gebruik maken van deze pompeuze en leugenachtige
titels, omdat het toch met de eenvoud van de kerk strijdig lijkt te zijn.1034
[do 7-1-1636]
Het kind van de schout van Utrecht, [Hendrik Valkenaar], heer van Dukenburg, is [Florentia]
gedoopt in de Dom.1035
Dunganus heeft wegens ziekte opnieuw de preek moeten afzeggen.
[zo17-4-1636]
1028

Abraham Bartholomeuwsz, j.g. van Utrecht, won. aen’t Hyeronymischool, tr. Marya van den Hove, j.d. van
Leyden, won. in de st. Jansstraet, DTB 95/245, 29 okt. 1635.
1029
Joncker Steven van Rummelaer, tr. joffr. Susanna van der Marck, DTB 95/247, 12 dec. 1635.
1030
Petrus Specht, j.g. van Utrecht, tr. Clarisse van Vollenhouve, j.d. van Utrecht, beyde won. in de Lijnmerckt,
DTB 95/246, 4 nov. 1635.
1031
Ds. Arnoldus van Goor, j.m., tr. Maria Suavius, j.d., DTB 95/249, 24 nov. 1635 (niet in Van Lieburg 1996).
1032
Diderick Schrasser, tr. joffr. Margareta Schrasser, wed. Eleas Trip de Jonge, won. tot Herderwijck, DTB
95/255, 1 jan 1636.
1033
Wehlau, stadje bij Leipzig.
1034
Pollmann 2000, p. 220, noot 127.
1035
Florentia, vader Van Duckenborch, schout der stadt Utrecht, DTB 3/178, 7 jan. 1636.
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Op Pasen, dat bij ons plechtig gevierd wordt, wordt het avondmaal bediend.
[zo 24-4-1636]
Huwelijksafkondiging van:
- Maarten Willemsz van Sypestein, met [Elisabeth Maas].1036
[1-5-1636]
- jonker Reinier [van Tuyl] van Serooskerken, heer van Stavenisse en Rijnhuizen, met Agnes
van Reede, dochter van de heer van de Vuurse1037 in mei.
[ma 27-6-1636]
In de Buurkerk is Cornelis Dunganus begraven, hij was jarenlang predikant. Hij is in Utrecht
geboren, en hij heeft in Jutfaas, Zaandam en Arnhem het ambt bekleed, Hij heeft een heel
jaar1038 door zijn zwakke gesteldheid zijn werk nauwelijks kunnen doen. Zijn confraters
vervulden zijn predikbeurten.
p. 468 (Eccl. fol. 110v)
Zijn zevendaagse verterende ziekte eindigde in physis. Naar de oorzaken (het oordeel van een
mens over onzekere dingen is nu eenmaal twijfelachtig) werd gegist. Het kon het proces tegen
zijn buren over een huis zijn, of dat deken Johan Strick,1039 om welke reden ook, hem niet kon
uitstaan. Anderen voegen eraan toe, dat hij, sinds het beheer van het Willibrordhuis hem
geweigerd werd, teleurgesteld was door een confrater die dit bewerkstelligde, en geleidelijk
verteerd werd door wat het ook zij. Uiteindelijk heeft de dood, die niemand spaart, hem
weggerukt, verzwakt door zijn lange ziekte. Op de schouders van diakenen van de ware kerk
is hij naar zijn graf gedragen, waar een grote menigte was van mensen uit alle rangen en
standen, en waar hij op de opstanding naar een beter leven wacht. Enkele diakenen, een
doctor en een lid van de vroedschap hebben deze plicht ontweken, bang dat hun status
aangetast zou worden.
[zo 10-7-1636]
Er is verzocht, tot God te willen bidden, dat hij in de aanstaande verkiezing van ouderlingen
en diakenen, degenen die het toekomt, wil ingeven, mannen te benoemen, die bekwaam en
dienstig kunnen zijn voor Gods kerk.
[vr 15-7-1636]
Gekozen en
[zo 17-7-1636]
bekendgemaakt vanaf de
p. 469 (Eccl. fol. 111r)
preekstoel in de Dom de nieuwe ouderlingen:
Jacob Hendriksz van Bemmel, vroedschap,1040
Jan van Nellesteyn, ook vroedschap,
Hans van den Bosch, en
Jan van Rijneveld;
blijvende:
1036

Mr. Martinus van Zypesteyn, licentiaet in beyde rechten, j.g. van Utrecht, tr. joffr. Elisabeth Maes, j.d. uyt
’s-Gravenhaghe, DTB 96/16, 15 mei 1636.
1037
Joncker Reynout van Tuyl van Serooskerk, heere van Stavenesse, tr. joffr. Agnes van Rhede, DTB 96/22, 7
juni 1636.
1038
Zie vermelding op 26-7-1635, fol. 109r.
1039
Hij was deken van Oudmunster.
1040
Vgl. DTB 96/33: Jacob Jansz (niet Hendriksz) van Bemmel.
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Dirk Jacobsz van Velthuysen, burgemeester,
Roelof van Zijl,
Claes Adriaensz van der Meer, vroedschap;
aftredende:
Pieter Cornelisz van der Lingen,
Aert Foeyt, oud-burgemeesters,
Herman Warnersz van Velthuysen. Herman is bovendien nog een derde jaar opgedrongen.
Als diakenen gekozen …:1041
Hans van den Bosch had zich een jaar geleden geëxcuseerd, wegens zijn ouderdom, hij werd
79 jaar. Desondanks is het ouderlingschap hem nog als het ware opgedrongen, men wilde
geen excuses aannemen.1042
Afgetreden diakenen:
mr. Cornelis Booth, medicus,
mr. Dirk de Leeuw, advocaat,
mr. Cornelis van Deuverden [junior], beide lid van de vroedschap, en
mr. Carel Martens, jurist.
Collecte aangekondigd voor 22 juli, op Magdalenadag.
[di 19-7-1636]
Ik heb ’s morgens in de Catharijnekerk de preek gehoord. Het is een aangename, luchtige1043
kerk, waar ik alles goed kon verstaan. 1044
[zo 17-7-1636]
Westervelt [lees: Johannes Westenburg] uit Dordecht sprak met mij. Hij vertelde veel over de
kwestie tussen
p. 470 (Eccl. fol. 111v)
het stadsbestuur van Delft en de kerk van Delfshaven, die tot dusver onder de classis van
Schiedam gestaan had, en nu door de overheid onder Delfland getrokken werd, tegen de wil
van de gemeenten. Daarbij vertelde hij, dat men overal de kerken van hun vrijheid probeerde
te beroven, en dat de magistraten overal alle gezag opeisten, om predikanten in de kerken te
benoemen naar hun grillen, en anderen met hun absolute macht te verwerpen.
Deze Westenburg is weliswaar welsprekend en geleerd, maar heeft een grillig karakter, zodat
je er de dichter direct in herkent.
[zo 31-7-1636]
Huwelijksaankondiging van:
- Victor Andriesz van [Hatting], bombazijnwerker, met Neeltgen Alberts Harthals, burgers te
Utrecht, zuster van ons dienstmeisje, de volgende maand zullen ze trouwen.1045
[zo 7-8-1636]
- jonker [Ernst van Abcoude] van Meerthen, drost van Vianen enz., weduwnaar van Lucia van
Reede, met Arnoldine van Wanroy.1046
1041

Zie DTB 96/33: Jan van Culenburch, Lucas van Voorst, Cornelis van Voorburch, Hendrick de Cock, David
Nijstadt, Jan van Solingen.
1042
Pollmann 2000, p. 169, noot 23. (NB Zijn naam staat niet tussen de ouderlingen van 1635, DTB 95/229, of
1636, 96/33, wel tussen de nieuwe ouderlingen van 1634, 95/184. Hij is dus in 1635 niet gecontinueerd, maar
wel in 1637, 96/115).
1043
‘Luchtig’ kan ook betekenen dat er geen lijkenlucht hing.
1044
Pollmann 2000, p. 224, noot 149.
1045
Victor Andriesz. j.g. van Hatting, won. achter Lepelenburch, tr. Neeltgen Adryaens van Harthals, j.d. van
Utrecht, won. aen de Smeebrugge, DTB 96/36, 17 aug. 1636.
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Aangekondigd een algemene biddag, wegens de pest en andere plagen, opdat de almachtige
God
p. 471 (Eccl. fol. 112r)
die van ons weg wil nemen, en de voornemens van onze overheid tegen de vijand wil laten
slagen. Ook als jaarlijkse dankzegging, omdat enkele jaren geleden de vijand uit de Veluwe
gevlucht is, en met het innemen van Wesel verslagen werd. De biddag is door de Staten van
Utrecht ingesteld.
Van de preekstoel is verkondigd, dat men voortaan in plaats van de Buurkerk, ’s zondags na
de middag uitleg van de catechismus zal geven in de Dom. Naar ik meen, vanwege het
begraven, ook van degenen die aan de besmettelijke ziekte, de pest, gestorven zijn.
[wo 10-8-1636]
Biddag in de Dom onder grote toeloop; Breyerus en Teckman preekten. Er werd ook
aangekondigd, dat men in de Jacobikerk om 7 uur ’s morgens zou preken. Naar ik meen
vanwege het begraven van de doden, waarvan er wegens de besmettelijke ziekte veel uit de
Bemuurde Weerd daarheen gebracht.
De ochtendpreek van de Nicolaikerk en de middagpreek van de Geertekerk zijn verplaatst
naar de Catharijnekerk, wegens de sterfte. Evenzo de dinsdagpreek om dezelfde reden.
[zo 18-9-1636]
In de Dom was de huwelijksafkondiging,
p. 472 (Eccl. fol. 112v)
door Busschof, van Adolf van Zuilen, jonggezel van Utrecht, en Marie van Bamelrode,
jongedochter van ’s-Hertogenbosch, beide wonende op de Kamp. Hij is een zoon Leon van
Zuilen, en zij is familie van [Erycius] Puteanus,1047 maar ze hebben allebei weinig geld.
Er is besloten, om wegens de sterfte en de besmettelijke ziekte, de pest, deze keer het
huisbezoek zoals dat gewoonlijk gehouden wordt, op te schorten. We volgen het voorbeeld
van Leiden, om niemand aanleiding te geven om te mopperen, dat er niet met hem gesproken
is.
Flaman begint goed te herstellen.
[zo 2-10-1636]
Het avondmaal is gehouden in de Dom, bediend door Flaman, die hersteld is van zijn ziekte,
samen met Teckman. Tevens in de Catharijnekerk gevierd, evenals volgende week zondag,
omdat er in de Buurkerk niet gepreekt wordt.
[zo 16-10-1636]
Huwelijksafkondiging van Johan Albrecht, graaf van Solms, heer van Munsterberg enz., met
[Anna] Elisabeth von Daun, geboren gravin te Falckenstein en Brauch.1048
In oktober zijn vijf kandidaten voorgesteld bij de vijf predikanten, om de plaats te vervullen
die onlangs vacant geworden is door het overlijden van Dunganus. Te weten een van

1046

Den weledelen joncker Ernst van Abkoude van Meerthen, cappiteyn ende drossert der stede ende lande van
Vyanen, wedr. wijlen joffr. Lucia van Rhede, tr. joffr. Gerardina van Waenroy, DTB 96/36, 7 aug. 1636.
1047
Erycius Puteanus of Hendrik van der Putten (1574-1646), hoogleraar in Leuven, afstammeling der
Bamelrodes, zie NNBW 6, 1153 (Zie verder fol. 113r).
1048
Johan Albrecht, gebooren graeff van Solms, tr. Anna Elisabeth, gebooren gravinne van Valckenstein, DTB
96/46, 9 okt. 1636. Hij was een zwager van Frederik Hendrik, en militair-gouverneur van Utrecht, gest. 1648, zie
Damsté 1966, p. 105.
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Middelburg, …, een van Vlissingen, [Bernardus] Schotanus, broer van de uitblinkende
[Meinardus] Schotanus,1049
p. 473 (Eccl. fol. 113r)
en [Lodewijk] van Renesse, predikant van Maarssen, en NN. Daaruit zou er een beroepen
worden tot de kerk, en ook tot de [illustere] school.1050
De diakenen hebben een voorkeur voor ds. [Gisbertus] Voetius, die uit de ouderlingen
gesteund wordt door Herman Warnersz van Velthuysen. Deze Voetius zou, naar mijn oordeel,
hard nodig zijn, om de tucht in de kerk te herstellen, omdat hij een vroom man is, en meer
hecht aan zijn geweten dan aan populariteit. Maar de predikanten zijn mordicus tegen, want
ze zeggen dat hij al te precies is, en verdeeldheid zal brengen, enz.1051
[zo 16-10-1636]
Toen hun huwelijksafkondigingen geëindigd waren, zijn [Adolf] van Zuilen en [Maria] van
Bamelrode1052 in een wagen naar Zeist gereden, en daar getrouwd. Ze hebben twee dagen
bruiloft gevierd, wat een smak geld kostte, terwijl ze bepaald niet rijk zijn.
[do 3-11-1636]
Om in Zeeland twee predikanten te horen, zijn Suavius, [Pieter Cornelisz] van der Lingen1053
en Jan van Mansvelt, namens de kerkenraad op reis gegaan.
[zo 6-11-1636]
Omdat ze vanwege een storm niet op tijd in Zeeland konden zijn, zijn ze de zesde
teruggekeerd. De volgende week zullen ze weer op reis gaan, samen met Jan van Nijpoort,
stadssecretaris, en Andries van Wijk uit de magistraat. Wat ze bereikt hebben is nog
onduidelijk. Terwijl de anderen al terug zijn, zijn Van der Lingen en Van Nijpoort in Zeeland
gebleven.
p. 474 (Eccl. fol. 113v)
[wo 23-11-1636]
Er is een biddag afgekondigd om de pest af te weren, die tot dusver in de hele provincie
heerst. En eveneens voor de behouden thuiskomst van de prins met het leger. Totnogtoe heeft
het aan de grenzen van de provincie werkloos gezeten, en meer gekost dan opgeleverd.
Onze delegatie is uit Zeeland teruggekeerd, maar heeft nog niets kunnen bereiken, al blijft er
nog enige hoop.
Huwelijksaantekening van mr. Justus Criex, Fries, doctor in de rechten, aan onze universiteit
gepromoveerd, met [Agnes] van Milanen, allebei uit een familie van woekeraars.1054
[vr 16-12-1636]
Huisbezoek van de lidmaten van onze ware kerk, zoals gewoonlijk, en die overgeslagen zijn
voor het komende avondmaal, wegens de pest die overal heerste.

1049

Meinardus Schotanus, 1593-1644, hoogleraar theologie Franeker 1626-1637, Utrecht 1637; zijn broer
Bernardus was hoogleraar in de rechten in Utrecht, NNBW 9, 1000.
1050
Oftewel de universiteit.
1051
Vgl. Pollmann 2000, p. 187.
1052
Adolff van Suylen, j.g. van Wtrecht, tr. Maria van Bammelroy, j.d. van Den Bosch, beyde won. op de Camp,
DTB 96/42, 16 okt. 1636.
1053
Hij was in juli afgetreden!
1054
Mr. Justus Criex, j.g. van Sneeck, der beyder rechter doctor, en advocaet voor den Ed. Hove provintiael van
Utrecht, tr. Agnes de Milaen, j.d. van Utrecht, DTB 96/59, 26 dec. 1636 (Hij was in Utrecht in 1637
gepromoveerd, zie Pekelharing 1958, p. 105; zie ook Kriex, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie
1977, 1992). Er is een portret door Nicolaes Maes van een mr. Justus Criex uit 1666.
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Zondag aanstaande zullen er in de Nicolai en de Geertekerk geen preken plaatsvinden, omdat
die voor enige tijd wegens de pest naar de Catharijnekerk verplaatst zijn.
In december is de bruiloft gevierd van Cornelis Casenbrood met [Hillegonda] van Asch van
Wijk,1055 oudste dochter van [Jacob van Asch van Wijk], rentmeester van de Dom
p. 475 (Eccl. fol. 114r)
en deken van st. Pieter, gedelegeerde in de Staten van Utrecht.
Op die bruiloft hebben zij, naar verteld wordt, ofschoon ze belijdenis deden van de
gereformeerde religie, heel onzedig gedanst, en gemaskerden toegelaten, onder wie Goltstein,
Arnoud van Westrenen en Obdam.
[zo 19-2-1637]
Begin dit jaar, rond Vastenavond, eind januari, is de bruiloft gevierd van:
- [Hendrik]Verstraten, van Amsterdam, met [Maria] Gerrits Versteeg, door haar moeder
alleen.1056
[vr 24-2-1637]
- Jacob van Berk, nog niet volwassen en baardeloos, met Anna Pieters Uytenbogaert,1057 in
februari.
- [Mr. Jan] van Zuilen, commissaris, met Maria Raep, jongedochter van Amsterdam, 16 jaar
oud.1058
[zo 26-2-1637]
Vanaf de preekstoel verkondigd de benoeming van [Gisbertus] Voetius, tot gewoon predikant
in plaats van Dunganus.
[zo 5-3-1637]
Voetius is voor de tweede keer voorgesteld in de Dom, terwijl Busschof, wegens zwakke
gezondheid niet kon preken. [Christiaan Losecaat],1059 een predikant, staande tot Rosendaal,
nam waar. Zijn preek beviel mij wel, omdat ik hem goed kon verstaan, hij sprak zijn woorden
duidelijk en helder uit.1060
p. 476 (Eccl. fol. 114v)
[zo 12-3-1637]
Voetius is bevestigd in het predikambt, terwijl hij primair professor in de theologie is.
Teckman hield de preek.
Gedoopt een kind van [Peter] Verburg en [Margareta], de dochter van [Pieter Cornelisz] van
der Lingen.1061
[zo 9-4-1637]
Met Pasen heeft Voetius de gewone preek in de Dom gehouden en het avondmaal uitgedeeld.
[ma 10-4-1637]
Voetius heeft gepreekt, en aangekondigd dat komende zondag weer in de Buurkerk (waar al
heel lang niet gepreekt is, vanwege de pest), het avondmaal zal worden gevierd, naar oude
gewoonte.
1055

Jacob Casenbroot, j.g. uyt ’s-Gravenhage, tr. joffr. Hildegonda van Wijck, DTB 96/56, 4 dec. 1636.
Sr. Heyndrick Verstraten, j.g., won. tot Amsterdam, tr. joffr. Marya Tersteeg, j.d. van Utrecht, DTB 96/68,
29 jan. 1637.
1057
Jacob van Berck, tr. joffr. Anna Wtenbogaert, DTB 96/73, 7 febr. 1637.
1058
Johan van Suylen, j.m., tr. Maria Raeps, j.d. van Amsterdam, DTB 96/73, 12 febr. 1637.
1059
Zie Bijlage 1.
1060
Pollmann 2000, p. 224, noot 149.
1061
Niet in DTB. Vgl. Cornelis, vader Peter Verborch, moeder Margreta van der Lingen, bij de st. Jansbrugh,
get. Sara van Eck, DTB 3/269, 30 mei 1638. (Sara van Eck, de vrouw van Pieter Cornelisz van der Lingen).
1056
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Huwelijksafkondiging van:
- [Willem] van Baerle, advocaat voor het Hof van Utrecht, met Johanna Philipsdr. Ram.1062
- Jacob Kamerbeek,1063 zoon van de rector, predikant van Odijk, met Maria van Lier, jonge
mensen, en ook de bruiloft gevierd, in april. Zij is een dochter van Justus Lyraeus, professor
in de poëtica.1064
[zo 7-5-1637]
De professor in de theologie, Meinardus Schotanus, is bevestigd als predikant door Suavius.
Hij heeft die dag na de middag gepreekt in de Buurkerk en de volgende dag, 9 mei, in de
Catharijnekerk.
[zo 18-6-1637]?
Op 9 juli zal het avondmaal gevierd worden
p. 477 (Eccl. fol. 115r)
in de Dom, de Jacobi en de Geertekerk.
[zo 9-7-1637]
Daar heeft Voetius gepreekt.
In de Dom is het avondmaal gevierd, en heeft Busschof gepreekt. Hij ging naar huis en liet de
uitdeling aan Flaman over, en …
14 juli zal een algemene biddag worden gehouden, opdat ons leger met succes ingezet mag
worden, enz.
Er was een oproep om te bidden voor goede verkiezingen van ouderlingen en diakenen, die
binnenkort gehouden worden.
[do 13-7-1637]
De benoeming van ouderlingen en diakenen zal 16 juli bekendgemaakt worden, en aan de
afweging of het oordeel van de hele gemeente worden voorgelegd. Onder hen zijn:
Antoni de Goyer, oud-burgemeester,
Cornelis Dirksz van Almeloveen, die enige malen, ook met mij samen, ouderling was, en
mr. Jan van Nijpoort, stadssecretaris,
[en Mathijs van Lienden].1065
[di 18-7-1637]
Getrouwd in de Catarijnekerk, Lubbert van Kleef, zoon van Jacob en NN Snoek, weduwe,
met Anna [of Christina] van Berk.1066
[vr 21-7-1637]
Er komt een collecte voor de Aalmoezenierskamer.
[zo 30-7-1637]
De ouderlingen en diakenen zijn benoemd en bevestigd, terwijl Andreas Suavius de preek
hield en deze taak verrichtte.
[zo 6-8-1637]
Vanaf de preekstoel is een biddag en dankzegging afgekondigd voor 9 augustus, om God te
danken voor de overwinning van enkele jaren geleden bij de herovering van de stad Wesel.
1062

Mr. Gulielmus Baerle, advocaet voor den Hove van Wtrecht, tr. Margareta Ram, j.d., DTB 96/88, 16 april
1637.
1063
Zie Bijlage 1.
1064
Ds. Jacobus Camerbeeck, dienaer des godtlijcken woorts tot Odijck, j.g. van Utrecht, tr. Maria van Lyren,
j.d. van Middelburch, won. in de Heerenstraet, DTB 96/86, 11 april 1637. Joost Liere of Lyraeus (1578-1646),
NNBW 2, 819-820. Voor Kamerbeek, zie Bijlage 1.
1065
Zie DTB 96/115. Hans van den Bosch was tussen de gecontinueerde ouderlingen. Nieuwe diakenen: Peter
Utewael, Gerrit van Wijck, Hendrick van Merkerck, Frederick van Vloock, Frederick Eyckelsbeeck, Egbert van
der Wel.
1066
Lubbertus van Cleef, j.g.van Wtrecht, tr. Christina van Berck, DTB 96/112, 11 juli 1637.
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p. 478 (Eccl. fol. 115v)
En bovendien om Gods toorn af te wenden, die wij dagelijks door al onze zonden oplopen. En
ook nog opdat de belegering van Breda, die onlangs begonnen is, succesvol zal aflopen, en de
vijand intussen geen invallen in onze provincies zal ondernemen.
Huwelijksafkondiging van jonker [Godert] Coninck, en [Elisabeth] van Munster, weduwe van
Hubert van Rhenen, maarschalk van Abcoude, beide in Utrecht woonachtig.1067
Voor 27 augustus is door de Staten-Generaal uitgeschreven en ingesteld een biddag alle
woensdagen na de middag om vier uur, gedurende de belegering van Breda. Dat de
almachtige God onze prins en ons leger wil bewaren, en dat wij deze stad kunnen veroveren,
die zo nodig is voor de bescherming van onze landen.
Maar wat betekenen deze biddagen, die op het eerste gezicht te prijzen zijn, ‘zolang ze niet
gepaard gaan met een verbetering in de levenswijze en de moraal van deze zeer verdorven
tijd. Als degenen aan het hoofd van ons volk eens met hart en ziel de vroomheid omarmden,
niet alleen met goede wetten maar ook in goede daden voorop zou gaan, en een eind zou
maken aan de verwording van alle rangen en standen in de samenleving, dan was er geen
twijfel aan, dat Jehovah vanuit de hoge onze verzuchtingen zou horen en verhoren.’1068
p. 479 (Eccl. fol. 116r)
[ma 4-9-1637]
In Utrecht is de provinciale synode begonnen, waarbij Teckman ‘hofmeester’ was. Er zouden,
zoals ‘de voorloper van de faam’ had rondgestrooid, verschillende bezwaren en agendapunten
tegen de professoren in de theologie [Gisbertus] Voetius en [Meinardus] Schotanus ingediend
worden. Maar die zijn door Staten en het stadsbestuur tegengehouden.
[30-9-1637]
Eind september. Bernardus Busschof, een zeer welsprekende predikant, maakt het niet zo
goed. Zijn trage lichaam zit vol met verkeerd vocht, kwade sappen. En hij schijnt te lijden aan
een ziekte, die bij ons de ‘vliegende jicht’ heet, in Westfalen ‘de vliegende varen’, en in het
Latijn ‘saltus’.
Rond deze tijd was ds. Schotanus in de Bemuurde Weerd bij het st. Antoniegasthuis, waar
veel roomse regenten en te weinig van het gelijke aan de gereformeerden toevalt, hetgeen ons
inderdaad duidelijk is. Op aandrang van de meeste bewoners van die omgeving, aanhangers
van de ware religie, heeft hij gepreekt, en het lijkt erop, dat zijn moeite daar beloond is. Dat
had tot gevolg, dat de magistraat heeft besloten, niet alleen om voortaan niemand meer aan te
nemen die niet gereformeerd is, maar ook om geen regenten meer aan te stellen die niet
gereformeerd zijn.
p. 480 (Eccl. fol. 116v)
Roomse priesters krijgen geen toegang meer, en de binnenmoeders moeten gereformeerd
worden, net als in alle andere gasthuizen.
[zo 1-10-1637]
Het avondmaal is gevierd.
[wo 4-10-1637]

1067

De weledele Godert de Coninck, tr. de weledele Elysabeth van Munster, wed. van den weledele Hubert van
Rhenen, in sijn leven maerschalck van het Nederkwartier des Stichts van Utrecht, DTB 96/115, 23 juli 1637.
1068
Vertaling van Pollmann 2000, p. 180.
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Om twee uur is in de Dom met een preek van [Gisbertus] Voetius dank gezegd aan God, voor
de geslaagde verovering van Breda, een van de meest versterkte vestingen van de
Nederlanden.
[do 5-10-1637]
Gedoopt het kind van mr. Willem Ploos, raad in het Hof van Utrecht, [en Maria van Gemert]
in de Dom door Breyerus.1069
Eerst was er voor het volk gepreekt door [Meinardus] Schotanus, over het binnengaan door de
ware toegangspoort, Jezus Christus.1070
Ik heb gehoord, dat Jan Willemsz Leydecker, schout van onze buurt, met zijn vrouw van het
geloof gevallen is, en is overgegaan naar het roomse geloof. Ooit een tuchthuisboef en iemand
die berucht was om zijn overspelige gedrag, is hij nog steeds op het slechte pad. Zelf ontkent
hij het, van zijn vrouw weet ik dat niet.
[zo 22-10-1637]
Huwelijksafkondiging van:
- Jan van Rijneveld, jongman, met Aleid van Velthuizen, jongedochter, enz., getrouwd in de
Catharijnekerk, op 7 november.1071
[do 26-11-1637]
- dr. Cornelis Booth, medicus, schepen en vroedschap der stad Utrecht, weduwnaar van
Amelia van Noort, met Digna van Wijkersloot, jongedochter, beide wonende bij de
Regulierenbrug.1072
p. 481 (Eccl. fol. 117r)
[zo 19-11-1637]
- Rudolf Nijpoort, jongman, met Johanna van Hagenau, weduwe van Abraham Booth, van
Wijk bij Duurstede.1073
Meinardus Schotanus, professor in de theologie, heeft zich, naar ik gehoord heb, verloofd met
[Meynsje Winters], weduwe van Johannes [of Willem] Knijff, woonachig in de Bemuurde
Weerd.1074
[di 17-4-1638]
De synode van Utrecht, waar ook collegiaal aan de orde gesteld is de kwestie, die de heer van
Aertsbergen en Sandenborch gemaakt hadden van het akkoord tussen NN Ram en J. Pauw.
Ds. Johannes Flaman had mij hierover ingelicht, en ik heb hem daarover naar tevredenheid
[geadviseerd], naar ik meen.
[di 24-4-1638]
Getrouwd in de Catharijnekerk Jan Thomasz Heurnius, weduwnaar van Maria [Adriaans] van
Helsdingen, ontvanger van de domeinen van de provincie Utrecht, met [Margareta
Uytenbogaert], jongedochter van Peter Uytenbogaert, rentmeester van st. Catharijne.1075
[zo 22-4-1638]
1069

Niet in DTB.
Matteüs 7:13.
1071
Johan van Rijnevelt, j.m., tr. Jacomyna van Velthuysen, j.d., DTB 96/129, 7 okt. 1637.
1072
Dr. Cornelis Boot, schepen ende raedt deser stadt, wedr. van Amelia van Oort, tr. Digna van Wijckersloot,
j.d., DTB 96/138, 10 dec. 1637.
1073
Rodolphus Nijpoort, der rechten doctor, advocaet voor den ed. Hove van Utrecht, tr. Johanna van Hagenauw,
wed. van Abraham Booth, won. tot Wijck, DTB 96/135, 3 dec. 1637.
1074
Ds. Meynardus Schotanus, professor der heyliger theologie ende bedienaer des evangeliums alhier, wedr.
van Doetjen Johannis, tr. Meynsjen Winters, wed. van Willem Knijff, won. in de Weerdt, DTB 96/158, 5 april
1638.
1075
Mr. Johan Heurnius, raet ende rentmeester-generael van de domeynen ’s Lants van Utrecht, wedr. van joffr.
Maria van Helsdingen, tr. joffr. Margreta Uytenbooghaert, j.d., DTB 96/167, 24 april 1638.
1070
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Twee dagen eerder is in de Nicolaikerk door ds. Teckman, het kind van mijn neef Hendrik
van Wijkersloot gedoopt. Het was een week eerder geboren, en heet Aleid naar de eerste
vrouw van Cornelis van Wijkersloot, peter van het kind.1076
Op 8 juli zal het avondmaal gevierd worden.
[zo 8-7-1638]
Dat is gebeurd, en Breyerus preekte
p. 482 (Eccl. fol. 117v)
en bediende het avondmaal. Er was ook een zekere Poolse vorst bij, die met ons aan het
avondmaal deelnam.
In juli 1638 is onder de ouderlingen verkozen, in zijn afwezigheid, mr. Carel Martens, die
daar boos over was, en Antoni van Mansvelt.
[za 1-9-1638]
Eerste huwelijksafkondiging van:
- prof. mr. Henricus Reinerius, met Anneke van Velthuysen, dochter van NN, jongedochter.
Hij is weduwnaar en Fransman. Opgeschort tot 7 oktober.1077
- jonker Nicolaes de Meyer, weduwnaar, met [Gijsje Jans Reiniers], jongedochter van
Amsterdam, 45 jaar oud, maar rijk.1078
[zo 23-9-1638]
Op aandringen van Flaman en anderen, heb ik, omdat ik de woorden van de predikant
moeilijk kon verstaan, plaats genomen binnen het hek van de ouderlingen. 1079
Als ouderlingen fungeerden dit jaar: [nieuw:]
Antoni van Mansvelt,
Werner Jansz van Kesteren,
mr. Carel Martens,
Jacob Wils,
en [blijvend]
Cornelis Dirksz van Almeloveen,
mr. Jan van Nijpoort, 1080
Diakenen [nieuw o.a.]:
Gijsbert van Wijkersloot,
Hendrik van Snelrewaard,
Antoni Bor.
[blijvend]:
[Egbert] van der Well. 1081
[zo 30-9-1638]
30 september is het avondmaal bediend door
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Aletta, vader Hendrick van Wijckersloot, moeder Chatrijna Vos, DTB 3/263, 22 april 1638.
Mr. Henricus Reineri, philosophiae professor in de academie van Utrecht, wedr. van joffr. Anna Vivien, tr.
Anna van Velthuysen, j.d. van Utrecht, DTB 96/197, 21 okt. 1638.
1078
Joncker Nicolaes de Meyer van Wijck te Duurstede, wedr. van Josina van Uyttenbroeck, vrouwe van
Manichem, tr. Gijsjen Jans Reyniers, won. tot Amsterdam, DTB 96/191, 18 sept. 1638.
1079
Pollmann 2000, p. 224, noot 149.
1080
Daarnaast nog blijvend: Antoni de Goyer en Mathijs van Linden, DTB 96/186.
1081
Zie DTB 96/186. Andere nieuwe diakenen: Aert Jacobsz van Benschop, Lammert Dirckxen, Roeloff Tinthof,
Carel de Kempenaer.
1077
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p. 483 (Eccl. fol. 118r)
Johannes Breyerus en NN.
Mijn vrouw ging naar de Dom, maar omdat ik geen rust had vanbinnen, heb ik ervan
afgezien.1082
Het avondmaal is ook in de Nicolaikerk gevierd.
[zo 7-10-1638]
Huwelijksafkondiging van:
- Cornelis van Wijkersloot, bewindhebber van de West-Indische Compagnie, weduwnaar van
Elisabeth IJsselstein, met Anneke van Broekhuizen.1083
[wo 26-12-1638]
- Cornelis van Velthuysen met Maria Strick, het laatste [van dit jaar].1084
[di 25-12-1638]
Kerstmis. Het avondmaal is gevierd, Suavius en Flaman deelden het uit, en Jan van Nijpoort,
stadssecretaris, met NN, assisteerden.
[zo 27-1-1639]
Gedoopt het kind NN van Rijneveld, getuige was Jan van Rijneveld, zijn vader, [en] Antoni
van Mansvelt.1085
Suavius ontleende zijn preek aan Lucas, hoofdstuk 12, en stelde het vervolg van Johannes uit
tot de vastentijd, om dan met de passie door te gaan.
Omdat Antoni Bor, diaken, overleden was, werd Jan Gerritsz van Broekhuizen aangesteld als
diaken.1086 Hij is in de kerkenraad begroet en aangenomen.
___________________________________________________________________________

p. 584 (Eccl. fol. 187v)
[di 13-10-1629]
Uit het verslag van de provinciale synode van Utrecht,
gehouden in Utrecht op 13, 14, 15 en 16 oktober 1629.
Om de synodale vergadering en die actie van dieselve bij te wonen zijn vanwege de
provinciale Staten verschenen de heren
mr. Johan Strick, kanunnik en scholaster van Oudmunster,
jonker Frederik van Zuilen van Nijevelt, heer van Aertsbergen, de Eng, enz.,
Jan van Wede, eerste burgemeester van Utrecht,
speciaal uit de Staten daartoe gecommitteerd.
Van de classis van Utrecht:
ds. Andreas Suavius, predikant te
Utrecht
ds. Joannes Oucopius
”
Mijdrecht
ds. [Lodewijk] van Renesse ”
Maarsen
Gerrit van der Hoolck, ouderling, enz.
1082

Pollmann 2000, p. 184, noot 107.
Cornelis van Wijckersloot, bewinthebber van de West-Indische Compaignie, wedr. van Elisabeth Isselsteyn,
tr. Anna van Brouckhuysen, j.d. van Utrecht, DTB 96/196, 21 okt. 1638.
1084
Cornelis van Velthuysen, j.g. van Wtrecht, tr. Maria Strick, j.d. van Wtrecht, DTB 96/207, 18 dec. 1638.
1085
Niet in DTB.
1086
In juli 1639 was Jan Jansz van Broekhuizen bij de blijvende diakenen, DTB 96/248.
1083
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Uit de voornoemden zijn na het aanroepen van de allerheiligste naam Gods gekozen,
tot preses ds. Andreas Suavius
tot assessor ds. Aemilius Suffridus
tot scriba ds. Gerardus Helmichius.
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Bijlage 1
Predikanten
Biografische gegevens aan de hand van Van Lieburg 1996, dl.1, met enkele aanvullingen,
vooral uit de tekst van Buchelius.
Allartius, Johannes, geb. Maarssen, pred. Lopik 1613, Montfoort 1616, overl. 1653, Van
Lieburg 1996, I, 5.
Alutarius, Henricus, geb.-, pred. o.a. Rotterdam 1627, ontslagen 1630, pred. Gorcum 1632,
gest. 1634, NNBW 1, 102.
Baers, Johannes Adriaensz, geb. Gent (Vl.) ca. 1581, pred. o.a Vreeswijk 1619-1629, pred.
Pernambuco (Braz.) 1629-1630, pred. Vreeswijk 1630, afgezet 1631, pred. Soest 1632-1645,
overl. 1653, Van Lieburg 1996, I, 13.
Bartholdi, Samuel, geb. -, pred. Winkel 1594, Monnikendam 1599, overl. 1640, Van Lieburg
1996, I, 15.
Bergejus, Vincentius (zoon van Hermannus), geb. Culemborg ca. 1599, pred. Eck 1624, Wijk
bij Duurstede 1629, overl. 1654, Van Lieburg 1996, I, 20.
Bergerus, Johannes Mauritii, geb. Neurenberg, pred. Utrecht 1600, afgezet 1605, pred.
Leusden, medicus Amsterdam, gest. na 1614, Van Lieburg 1996, I, 20.
Bernardi, Franciscus, geb. -, pred. Abcoude 1619, afgezet 1619(?), Van Lieburg 1996, I, 21.
Beyerus, Hugo, geb. Rotterdam 1579, pred. … Den Haag 1619 (bij lening Utrecht 1619 en
Rotterdam 1630), gest. 1631, Van Lieburg 1996, I, 22.
Bois, Ludovicus du, geb. -, pred. Uithoorn 1595, Zegveld 1609, Kamerik 1609, afgezet als
remonstrant 1619, overl. najaar 1623, Van Lieburg 1996, I, 27.
Boomius, Theodorus, geb. -, pred. Beusichem 1616?, afgezet als remonstrant 1619, rem. pred.
Schoonhoven 1631, gest. ca. 1652, Van Lieburg 1996, I, 29.
Bornius, Johannes Arnoldi, geb. Utrecht ca. 1583, pred. Overlangbroek 1608, afgezet als
remonstrant 1619, pred. Kamerik 1624, overl. 1636, Van Lieburg 1996, I, 30.
Borre, Adrianus van den, geb. Geertruidenberg 1565, pred. ald. 1588, … Leiden 1608 (bij
lening Utrecht 1604-1608), afgezet als remonstrant 1619, rem. pred. in alg. dienst, overl.
1630, Van Lieburg 1996, I, 30; (tr. 1. Lysbeth Cornelis, 2. 1613 te Utrecht Geertruid van
Hemerden).
Bosschius, Petrus, geb. -, pred. Wijk bij Duurstede 1613, afgezet als remonstrant 1619, pred.
Overlangbroek 1623, Amerongen en Leersum 1627, overl. 1641, Van Lieburg 1996, I, 31.
Breyerus, Johannes, geb. -, pred. Oyen 1619, Ravenstein 1622 (bij lening Dordrecht 1625),
Utrecht 1625, overl. 1655, Van Lieburg 1996, I, 35.
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Broekhuysen, Gerardus van, rector Vianen, pred. Kedichem (classis Gorinchem) 1619, overl.
1653, Van Lieburg 1996, I, 36.
Brouwerus, Johannes, geb. -, pred. Eemnes-Buiten en Eemnes-Binnen 1619, Purmerend 1623,
overl. 1627, Van Lieburg 1996, I, 38.
Burs, Aegidius, geb. ca. 1564, pred. Middelburg 1589 (bij lening Utrecht 1619), overl.
Middelburg 1634, Van Lieburg 1996, I, 43.
Busschof, Bernardus, geb. Weesp [uit Westfaalse ouders] 1592, pred. Oyen 1613, Zoelen
1617, Utrecht 1618, overl. nov. 1639, Van Lieburg 1996, I, 43.
Busschof, Franciscus (broer van Bernardus), geb. Weesp, pred. Jutphaas 6 juli 1626, overl.
(okt./nov.) 1633, Van Lieburg 1996, I, 43.
Buitendijck, Gosuinus à, geb. 1585 (als zoon van een Utrechtse burger), pred. o.a. Dordrecht
1620, overl. 1661, Van Lieburg 1996, I, 44,
Caesarius, Henricus, geb. Zaltbommel ca. 1550, gevlucht naar Keulen 1567, rector
Zaltbommel 1572-1574, pred. Dordrecht 1577, Schoonhoven 1577, Utrecht 1581, afgezet als
remonstrant 1619, overl. 4 maart 1628, Van Lieburg 1996, I, 116. (Zie NNBW 7, 260-261,
portret met onderschrift van Buchelius).
Coetsius, Johannes, geb. Nijmegen ca. 1585, pred. Nijmegen 1605, afgezet als remonstrant
1618, verzoend 1623, pred. Culemborg 1624, overl. aug. 1625, Van Lieburg 1996, I, 130.
Colonius, Daniël (z.v. Petrus), geb. Metz 1566, pred. Rotterdam 1591, regent Waals college
Leiden 1606, tevens pred. ald. 1612, overl. 1635, Van Lieburg 1996, I, 130.
Colonius, Paulus, geb. -; pred. Maurik 1612, Grave 1619, Leerdam 1621, overl. 1653, Van
Lieburg 1996, I, 130.
Couwenhoven, Antonius van, geb. (Zeist), pred. Bunnik ber. aug. 1626, overl. 1641, Van
Lieburg 1996, I, 136.
Cupus, Petrus, geb. Veurne (Vl.) ca. 1582, pred. Kralingen 1604, Woerden 1613, afgezet als
remonstrant 1619, gevangen op Loevestein 1623, ontsnapt 19 juli 1631, rem. pred. Rotterdam
1632, gest. 1646, Van Lieburg 1996, I, 141
Deylius, Petrus, geb. Utrecht 1596, pred. Bunnik 1622, Abcoude en Baambrugge, ber. aug.
1626, Baambrugge 1633, overl. 1639, Van Lieburg 1996, I, 48.
Johannes Dibbetz, geb. Keulen 1567, pred. Ridderkerk 1596, Dordrecht 1597 (bij lening te
Utrecht 1618), gest. 3 dec. 1626, Van Lieburg 1996, I, 48.
Dieu, Ludovicus de, geb. Vlissingen 1590, pred. Middelburg (Waalse gem.) 1614, Vlissingen
1617, Leiden 1619-1636, regent Waals college 1636, overl. 1642, Van Lieburg 1996, I, 49.
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Dunganus, Cornelis, geb. Utrecht ca. 1580, pred. Jutphaas 1606, politiek afgezet 1612, pred.
Oost-Zaandam 1612, Arnhem 1617, Utrecht 1619, overl. 24 juni 1636, Van Lieburg 1996, I,
54.
Eckius, Laurentius, geb. Utrecht ca. 1586, pred. Meppel 1613, Stavoren 1616, Tiel 1619,
overl. 1625, Van Lieburg 1996, I, 56.
Fabricius, Henricus, geb. Bonn, monnik Keulen, pastoor Boisheim (Gulik), pred. Süchteln
(Gulik) 1611, Gorssel 1613, Zutphen 1614, Leiden 1621, gest. 1650, Van Lieburg 1996, I, 64.
Faille, Petrus de la, gedoopt Dordrecht 1584, franciscaner monnik, priester in Vlaanderen,
pred. Koudekerk aan den Rijn jan. 1624, afgezet 1627, rooms-katholiek geworden, Van
Lieburg 1996, I, 65, NNBW 4, 597
Flaman, Johannes, geb. (Leiden, van Waalse ouders), pred. Oost- en West-Zaandam
1618, Utrecht 1620, overl. 1661, Van Lieburg 1996, I, 66.
Geesteranus, Arnoldus, geb. Gorinchem 1593, pred. Schelluinen 1617, afgezet als
remonstrant 1619, rem. pred. o.a. te Kampen 1621, gevangen op Loevestein 1624, ontsnapt
1631, rem. pred. Den Haag 1 maart 1632, gest. 1658, Van Lieburg 1996, I, 71.
Glimmerus, Otto, geb. Zaltbommel, pred. Schalkwijk 1622, Breukelen 1625, Tiel 1634, overl.
1685, Van Lieburg 1996, I, 75.
Grevinchovius, Nicolaus, geb. Den Bosch ca. 1578, pred. Rotterdam 1601, afgezet als
remonstrant 1618, reizend remonstrants pred. in Holstein 1619, gerepatrieerd 1616, pred.(?)
Hamburg 1628, gest. 1632, Van Lieburg 1996, I, 78.
Gysius, Johannes, geb. -, monnik in Mechelen (Brabant), pred. Thamen eind 1624, overl.
1635, Van Lieburg 1996, I, 81.
Haringhoek, Antonius van, geb. Amsterdam ca. 1597, pred. De Rijp 1622, Amersfoort 1628,
Amsterdam 1633, gest. 1636, Van Lieburg 1996, I, 86
Hattemius, Johannes Alberti, geb. Hattem, pred. Giethoorn 1602, Sloten (Fr.) 1605, Barneveld
1617, overl. 1633, Van Lieburg 1996, I, 88.
Helmichius, Gerardus, geb. Utrecht, pred. Veenendaal 1610, overl. 1636, Van Lieburg 1996,
I, 92.
Helmondt, Absalon van, geb. -, pred. Kudelstaart 1606, Harmelen 1620, emer. 1644, Van
Lieburg 1996, I, 92.
Helmondt, Franciscus van, (z.v. Absalon), geb. IJsselstein ca. 1594, pred. Uithoorn 1620,
overl. 1659, Van Lieburg 1996, I, 92.
Hommius, Festus, geb. Jelsum (Oost-Friesl.) 1576, pred. o.a. Leiden 1602-1619, regent
Statencollege 1619, overl. 1642, Van Lieburg 1996, I, 102.
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Hornhovius, Anthonius, geb. Utrecht ca. 1593, pred. Werkhoven ca. 1615, afgezet als
remonstrant 1619, pred. Eemnes-Buiten en Eemnes-Binnen 1624-1641, pred. in Oost-Indië
1641, overl. 1642, Van Lieburg 1996, I, 105.
Huges, Jacobus, (uit Brittannië afkomstig), pred. Hagestein 1600, overl. 1636, Van Lieburg
1996, I, 107.
Huges, Thomas, zoon v. Jacobus, geb. Utrecht?, pred. Westbroek 1631, afgezet 1639, overl.
na 1654, Van Lieburg 1996, I, 107.
Johannis, Assuerus, geb. -, pred. Baarn 1612, afgezet als remonstrant 1619,
(geëxcommuniceerd 1624), Van Lieburg 1996, I, 113.
Johannis, Florentius, geb. Culemborg, pred. Oenkerk 1601, Sneek 1603, Leeuwarden 1634,
overl. 1637, Van Lieburg 1996, I, 113.
Johannis, Hermannus, geb. Amsterdam, pred. Loenen aan de Vecht 1619, Weesp 1624, overl.
1626, Van Lieburg 1996, I, 114.
Junius, Isaäc, geb. Den Haag ca. 1586, pred. o.a. Delft 1625 (Amersfoort niet vermeld), gest.
1636, Van Lieburg 1996, I, 116
Kamerbeek, Jacobus, geb. Utrecht ca. 1611, pred. Odijk 1636, Maarssen aug. 1638, gest.
1679, Van Lieburg 1996, I, 117.
Knijff, Johannes, geb. Utrecht 1604, pred. Linschoten 29 maart 1629, Breukelen 1634,
Alkmaar 1639, overl. 1677, Van Lieburg 1996, I, 128.
Langius, Johannes, geb. [Overijssel], pred. Doesburg 1593, Vollenhove 1600, Utrecht 1619,
overl. sept. 1624, Van Lieburg 1996, I, 144.
Laren, Daniël van, geb. Antwerpen 1585, pred. Vlissingen 1609, Arnhem 1625, emer. 1651,
overl. na 1665, Van Lieburg 1996, I, 145.
Leeuw, Cornelius de, geb. -, pred. Maartensdijk 1608 of 1609, Asperen 1614, Bunschoten ber.
mei 1620, Wijk bij Duurstede ber. sept. 1620, overl. 1651, Van Lieburg 1996, I, 147.
Leeuwius, Jacobus, geb. Voorburg 1595, pred. Oud-Beijerland 1618, Rotterdam 1620, afgezet
1631, emer. 1632, gest. 1646 (niet te verwarren met Abraham Leeuwius, pred. Rijswijk Z-H,
1603, gest. 1650), Van Lieburg 1996, I48.
Leo, Henricus, geb. Zaltbommel ca. 1575, pred. ald. 1599, afgezet als remonstrant 1619,
verzoend nov. 1630, pred. Driel 1631, Nijmegen 1632, overl. 1648, Van Lieburg 1996, I, 149.
Lindenius, Johannes, geb. -, pred. Langweer 1595, Mijdrecht en Thamen 1603, Kockengen
1612, emer. 1628, Van Lieburg 1996, I, 152.
Mehen, Gerardus Gerardi van, geb. Harderwijk, pred. Giethoorn 1619, Doesburg 1625, overl.
1637, Van Lieburg 1996, I, 162.
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Merkinius, Conradus, geb. Elberfeld ca. 1583, pred. Capelle a.d. IJssel 1606, Emmerik 1614
(en garnizoenspred. aldaar 1623), legerpred. 1626-1629, pred. ’s-Hertogenbosch 1630, overl.
1633, Van Lieburg 1996, I, 164.
Middelhoven, Florentius van, geb. Voorschoten 1599, pred. Kamerik 1620, afgezet 1622,
pred. Scheveningen 1623, afgezet 1629, ziekentrooster Oost-Indië 1631, overl. 1632, Van
Lieburg 1996, I, 167.
Modeus, Laurentius, geb. Utrecht, pred. Westbroek ca. 1600, pred. Wijk bij Duurstede 1611
(bij lening Utrecht 1619), Den Haag 14 nov. 1627, overl. 1642, Van Lieburg 1996, I, 169.
Moringius, Gijsbertus, geb. Vianen ca. 1598, pred. Haaften 1625, Zaltbommel 1626, (bij
lening ‘s Hertogenbosch 1629-1630), gest. 1635, Van Lieburg 1996, I, 172.
Niellius, Carolus (1576-1652), remonstrants pred., ontsnapte 19 juli 1631 uit Loevestein, tr.
1632 Utrecht, NNBW 1, 1374-5
Nienrode, Petrus van, geb. Utrecht ca. 1591, pred. Everdingen en Zijderveld 1613, Rotterdam
1617, afgezet 1631, pred. Alkmaar nov. 1631, overl. 1638, Van Lieburg 1996, I77.
Niepoort, Wilhelmus van, geb. Utrecht, pred. Zeist 1612, Utrecht 1613, afgezet als
remonstrant 1619, overl. 1648, Van Lieburg 1996, I, 177.
Oortcampius, Arnoldus, geb. Culemborg ca. 1563, pred. Amersfoort 1594, overl. 1632, Van
Lieburg 1996, I, 183.
Oosterzee, Regnerus van, geb. Hoornaar 1585, pred. Eck 1607, Soest 1612, Bunnik 1615,
afgezet (als remonstrant?) 1619, pred. ’t Waal 1622, emer. 1632, ziekentrooster, overl.
Utrecht 11 dec. 1654, Van Lieburg 1996, I, 184.
Oucopius, Johannes, geb. Utrecht ca. 1584, pred. Mijdrecht en Thamen 1612, Mijdrecht 1624,
overl. 1648, Van Lieburg 1996, I, 185.
Petri, Rudolphus, geb. Amsterdam 1585, pred. o.a. Amsterdam 1612 (bij lening Utrecht
1618), overl. 1649, Van Lieburg 1996, I, 190.
Piscator, Bartholomeus Nicolai, geb. Delfshaven ca. 1591, pred. Terheijden 1616, Gouda
1619, afgezet 1636, pred. Reeuwijk 1637, Culemborg 1639, overl. 1667, Van Lieburg 1996, I,
192.
Pistorius, Johannes, geb. Stade (Dld.) ca. 1590, (‘een vreemdeling, in de Palts geboren in een
of ander dorp, en na allerlei lotgevallen in Italië en andere plaatsen was hij hier terecht
gekomen’), pred. Langerak (over Lek) 1620, afgezet 1622, pred. Abcoude en Baambrugge
1622, afgezet 1624, pred. Tienhoven (Ut) 1625-1630, Van Lieburg 1996, I, 192.
Porcelius, Johannes, geb. -, pred. Alphen (Gld.) 1614, Ter Aa 1615, overl. 1661, Van Lieburg
1996, I, 195.
Puppius, Gerardus, geb. Edam, pred. Wognum en Wadway 1615, Breukelen 1620, Hoorn
1625, overl. 1665, Van Lieburg 1996, I, 198.

445

Bijlage 1 - Predikanten

Raedt, Adrianus Lievensz de, geb. Oudewater, pred. Oosterhout 1613, Stolwijk 1616, Fijnaart
1620, Jutphaas febr. 1623, Tiel ber. 24 dec. 1626, Arnhem 1633, overl. sept. 1636, Van
Lieburg 1996, I, 200.
Renesse, Lodewijk Gerardus van, geb. Utrecht 1599, pred. Maarssen 1620, Breda 1638
(tevens hoogleraar 1646-1669), overl. 1671, Van Lieburg 1996, I, 203.
Rhoon, Egbertus Otthonius, geb. Utrecht, pred. Nigtevecht [ca. 1615], Werkhoven 1619,
overl. 1634, v.Lieburg I, 205.
Ribbius, Hermannus, geb. Zwolle 1575, pred. Oldemarkt en IJsselham 1601, Huizen
1606, Bolsward 1616, Utrecht 18 nov. 1621, overl. 11 okt. 1622, Van Lieburg 1996, I,
205.
Ribbius, Wilhelmus, geb. Oldemarkt, pred. IJsselham 1624, Zevenhoven 1627, Rhenen 1639,
overl. 1642. Zijn jongere broers Gerlacus en Johannes waren allebei pred. sinds 1635, Van
Lieburg 1996, I, 205.
Riddersbach, Johannes Johannesz, (broer van Wilhelmus), geb. Goor, pred. Lopikerkapel
1621, emer. 1638, Van Lieburg 1996, I, 205. Zie ook Boon 1963, p. 67-69: hij overleed in
1637.
Riddersbach, Wilhelmus, geb. Goor, schoolmeester Utrecht 1611-1614, pred. ’t Waal 1614,
afgezet als remonstrant 1619, verzoeningspogingen na 1620, (geëxcommuniceerd 1624), Van
Lieburg 1996, I, 205.
Rosaeus, Henricus, geb. Venlo ca. 1575, pred. o.a.’s-Gravenhage 1607, politiek afgezet 1616,
hersteld 1618, overl. 1637, Van Lieburg 1996, I, 209.
Rijckewaert, Carolus, geb. Ieper (Vl.) 1582, pred. Oostvoorne 1604, Utrecht 1609, afgezet als
remonstrant 1619, remonstrants pred. Utrecht 1631, overl. 1650, Van Lieburg 1996, I, 213.
Rijswijck, Benjamin, ged. Zierikzee 1588, pred. o.a. Rotterdam 1624, afgezet 1631, pred.
Buren 1635, gest. 1637, Van Lieburg 1996, I, 214.
Schagen, Daniël van, geb. Langendijk ca, 1596, pred. Lopik 1619 (Pernambuco 1633-1637),
overl. 1649, Van Lieburg 1996, I, 217.
Segermannus, Johannes, geb. Utrecht, verm. ziekentrooster Utrecht 1600-1603, pred.
Westbroek 1603, overl. (zelfmoord) 1630, Van Lieburg 1996, I, 226.
Slosius, Thomas, geb. Gouda 1595, pred. Vleuten 1620, emer. 1670, overl. 1672, Van Lieburg
1996, I, 230.
Sopingius, Adolphus, geb. Utrecht ca. 1588, pred. o.a. Arnhem 1619, overl. 1633, Van
Lieburg 1996, I, 234.
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Spenhovius, Johannes, geb. Dortmund 1571, pred. ‘s-Gravenzande 1596, Lingen 1597,
Utrecht 1605, afgezet als remonstrant 1619, remonstrants pred. Delft, overl. 1621, Van
Lieburg 1996, I, 235.
Stochius, Nicolaas, geb. Utrecht 1596, pred. Langerak (over Lek) 1622, overl. 1637, Van
Lieburg 1996, I, 241.
Suavius, Andreas, pred. Almen 1608, Lochem en Laren (Gld) 1609, Alkmaar 1620, Utrecht
ber. okt.1623, emer. 1647, overl. 1649, Van Lieburg 1996, I, 243.
Swanenburg, Otto, geb. Utrecht ca. 1596, pred. Eemnes-Buiten en Eemnes-Binnen ber. aug.
1623, overl. aug. 1624, Van Lieburg 1996, I, 245.
Swerichovius, Nicolaus, geb. Den Bosch ca. 1578, pred. Rotterdam 1601, afgezet als
remonstrant 1618, reizend remonstrants pred. in Holstein 1619, gerepatrieerd 1626, pred.(?)
Hamburg 1628, gest. 1632, Van Lieburg 1996, I, 78.
Taurinus, Franciscus, geb. Schiedam ca. 1580, pred. Rijsoord 1604, Maarssen 1613, afgezet
als remonstrant 1619, Van Lieburg 1996, I, 247.
Teckman, Arnoldus, geb. (in het baljuwschap van Zuid-Holland rond Dordrecht) 1594,
pred. Zwijndrecht 1618, Utrecht (bij lening 1619) 1620, overl. 1666, Van Lieburg 1996,
I, 247.
Teellinck, Willem, geb. 1579, pred. o.a. Middelburg 1613, overl. 1629, Van Lieburg 1996, I,
248, NNBW 5, 890-893.
Trigland, Jacobus, geb. Vianen 1583, pred. o.a. Amsterdam 1610-1634, hoogleraar Leiden
1634-1645, overl. 1654, Van Lieburg 1996, I, 253.
Udemans, Godefridus, geb. Bergen op Zoom 1581, pred. o.a. Zierikzee 1604 (bij lening o.a.
Utrecht 1618), overl. 1649, Van Lieburg 1996, I, 255.
Uytenbogaert, Johannes, geb. Utrecht 1557, pred. Utrecht 1584, politiek afgezet 1589, Den
Haag 1590, afgezet als remonstrant 1618, in ballingschap, terug in Nederland 1629, overl.
1644, Van Lieburg 1996, I, 256.
Valkius, Petrus, geb. -, pred. Langerak (over Lek) 1600, Zegveld 1619, emer. 1638, Van
Lieburg 1996, I, 256.
Vesekius, Bernerus, geb. (Deventer?) ca. 1585, pred. Echteld 1608, afgezet als remonstrant
1619, gevangen op Loevestein, ontsnapt 29 juli 1631, gest. Rotterdam (?) 3 nov 1631, Van
Lieburg 1996, I, 262
Voetius, Gisbertus, geb. Heusden 1589, pred. Vlijmen en Hedikhuizen 1611, Heusden 16171634, hoogleraar Utrecht 1634, tevens pred. 1637, overl. 1676, Van Lieburg 1996, I, 266.
Vrij, Cornelis de, pred. Bodegraven 1606, Den Haag 1619 (bij lening Rotterdam 1631-1632),
emer. 1635, overl. 1638, Van Lieburg 1996, I, 270.
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Wannemaker, Benjamin, geb., pred. Lopik 1616, afgezet als remonstrant 1619, Van Lieburg
1996, I, 272.
Wassenburg, Petrus, geb. Sliedrecht 1587, pred. o.a. Poortugaal en Hoogvliet 1612,
Amersfoort 1619, (bij lening Utrecht 1619), Dordrecht 162, overl. 1655, Van Lieburg 1996, I,
274.
Westenburg, Johannes, geb. Utrecht 1599, [eerste] pred. Tienhoven (Ut) eind 1624, Abcoude
en Baambrugge 1625, Dordrecht 1626, overl. 1636, Van Lieburg 1996, I, 277.
Wirtzfeldius, Johannes, geb. in de Palts ca. 1580, pred. Emmerik en Kleef 1604, Rhenen
1606, overl. 1636, Van Lieburg 1996, I, 281.
Zaunslifer, Otto, geb. Braunfels (Brunswijk) ca. 1592, [stud. Herborn 1610], subregent
Casimirianum Heidelberg (Palts) 1617-1620, pred. Frankenthal (Palts) 1621, Amersfoort
1630, Groningen 1646, gest. 1678, Van Lieburg 1996, I, 216
Zijl, Rudolf Anthonisz van, geb. Utrecht 1582, pred. Maarssen ca. 1606, Utrecht 1612,
afgezet als remonstrant 1619, remonstrants pred. Utrecht 1631, overl. 1638, Van Lieburg
1996, I, 246.
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Bijlage 2
Ouderlingen en diakenen
Het is interessant te weten welke maatschappelijk achtergrond ouderlingen en diakenen
hadden. Over het algemeen waren ouderlingen beter gesitueerd, hadden ze vaker zitting in de
vroedschap, en waren ook regelmatig burgemeester of schepen. Diakenen waren vaker
middenstanders, zelfstandige ambachtslieden of kooplieden. Goud- en zilversmeden waren
goed vertegenwoordigd. Diakenen konden na verloop van tijd ook ouderling worden, maar
andersom gebeurde dat niet.
De gegevens over de functies in het stadsbestuur zijn beknopt gehouden. Voor meer volledige
gegevens en dateringen verwijs ik naar de site:
www.hetutrechtsarchief.nl/thema/stadsbestuurders.
De spelling van de namen in de website kan afwijken van die in de hieronder gehanteerde
namen. De functies worden alleen vanaf 1618 genoteerd, doorgaans alleen het lidmaatschap
van de vroedschap en het burgemeesterschap. Voor de hier relevante tijd van Buchelius
dagboek, dus 1622-1641, worden hieronder meer gegevens gepresenteerd.
Een uitvoerige beschrijving van de procedures van nomineren, voorstellen en kiezen is te
vinden in de Observationes fol. 133v.
Aemilius, Antonius; ouderling 1621-1623
(1589-1660), rector van de Hiëronymusschool, 1634 professor in de historiën aan de
universiteit; tr. Agneta van Langen, gest. 27 aug. 1660 (hij 26 nov.).

Almeloveen, Cornelis Dirksz van; ouderling 1625-1627, 1632-1634, 1637-1639
vroedschap 1637-1658; gest. 1658; tr. …
Hij heeft in 1627 een conflict met de predikanten, en biedt aan de Belijdenis te laten drukken.

Arkel, Jacob Marcelisz van; diaken 1623-1625, 1627-1629
nestelmaker, gest.26 mei 1629; tr. 1604 Trijntgen Bernts de Goy (hertr. 1629 Jan Vervelst),
gest. 1634

Bartolomeusz, Wijart; diaken 1622-1624
gest. 1626; tr. 1600 Lucretia Strengh

Beek, Albert van; diaken 1623-1625
gest. 11-5-1625; won. 1617 Roomburgerstraet, tr. 1617 Jannichgen Gouts, gest. 1661

Beer, Gerbrant Rutgersz de; diaken 1622-1624, (boekh.)1627-1629, ouderling 1631-1633
j.m. van Naarden, vroedschap 1637-1650; gest. 1650; tr. 1614 Margriet van Deuverden.

Beernink, Frederik; diaken 1631-1633
j.m. van Bocholt, lakenkoper, won. Steenweg, 1623, gest. 1657; tr.1. 1623 Willempgen (B:
Metgen) Mathijs van Bambergen (wed. v. Jacob Dirksz van Almeloveen), gest. 1631, tr. 2.
1632 Barbertgen Joosts Elsevier, gest. 1638, tr. 3. 1639 Maria van Solingen

Bemmel, Jacob Jansz van; ouderling 1622-1624, 1627-1629, 1632-1634
korenkoper 1615, schepen 1623-1625, vroedschap 1618-1651; gest. 1651; tr. 1595 Gijsbertgen
Jacobs, gest. 1639
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Benschop, Aert Jacobsz van; diaken 1630-1632, 1638-1640
j.g. van Benschop, rademaker, won. bij de Viebrug, of in de Corte Viesteech, in de Drie
Bardesanen [hellebaarden] 1630, gest. 1662?; tr. 1616 Maria Cornelis de Bont (wed. Theunis
van Royen)

Bokhoven, Rutger Harmansz van; diaken 1627-1629, (1635-1637)
kremer of kruidenier, won. aan de Smeebrug 1618, gest. 1644; tr. 1.1604 Lysbeth Andries van
Goch (?), 2. Janneken Jans, 3. 1635 Janneken Antonis de Wijckersloot, gest. na 1655

Booth, mr. Cornelis; dr. med., diaken 1634-1636
Bor, Antoni; diaken 1638-1640
lakenkoper, won. bij de Beyerbrug, gest. 21-1-1639; tr. 1634 Sophya Baertens

Bor, Cornelis; diaken 1621-1623, ouderling 1626-1628
drost op de Vaart, vroedschap 1624-1636; gest. 1636; tr. 1. Christina Jans van Royen, 2. 1614
Aleid van Mansveld, gest. na 1643

Bosbeeck, Daniël [Jansz] van; diaken 1630-1632
j.m. van Vilvoorde 1605, won. Onder de Vijfhuysen, gest. 1633; tr. 1605 Catharina
Matthijsdr., gest.voor 1633

Bosch, Hans van den; ouderling 1623-1626, 1630-1633, 1634-1635, 1636-1638
(ca. 1556-ca. 1640?); tr. Lijntgen Jans, gest. 1635. In 1636 excuus als 79-jarige

Breevelt, Jan van; diaken 1635-1637
zilversmid, won. Lauwerstraat, vroedschap 1656-1670, gest. 1670; tr. 1620 Anneken Adams
van Halen, gest. 1681.

Broekhuizen, Gerrit Jansz van; ouderling tot 1622
gest. 1626; vroedschap 1623-1626; tr. voor 1615 Hendrikgen Jacobs Boot

Broekhuizen, Jan Gerritsz van; diaken 1629-1631, 1635-1637, 1639 (invaller)
gest. 1651(?); tr. 1608 Aefgen Roelofs?

Broekhuizen, Jan Jansz van; diaken 1633-1635
geb. ’s-Gravenhage, bakker, won. in’t Magalenenklooster, gest. 1651; tr. 1617 Lysbeth Jans
van de Kemp, gest. 1664

Buchell, Arnoud van, ouderling 1622-1624, 1626-1628
advocaat (1565-1641), tr. 1593 Claesje van Voorst, gest. 1644

Busch, Johannes; ouderling 1625-1626 (invaller)
afkomstig uit Brabant; gest. 1661 ‘Hans Busch, aen ’t Geertekerkhoff’

Buytendijk, Hendrik Gosensz; diaken 1621-1623
gest. 19 nov. 1627; zoon van predikant Gosuinus à Buytendijck, pred. in Dordrecht
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Casteel, Henrick Berntsz van; diaken 1633-1635
schoenmaker, geb. Wijk bij Duurstede, won. op ’t Oudkerkhof, gest. 1662, gratis begraven ; tr.
1. 1608 Janneken Sweeren van Monderberch (van Carvel), gest. 1634, tr. 2. 1635 Lysbethjen
Jans van Schordel, gest. 1671, Lysbeth Jans,wed. van Berent van Kasteel (sic!), won. in de
Massegast, door de diaconie begraven

Claessoon, Claes; diaken 1632-1634
Cock, Gerrit de; diaken 1632-1634
juwelier?, vroedschap 1635-1653; gest. 1653; tr. 1. 1639 Christina Dircx, tr. 2. … Beatrix van
Ewijck, gest. 1668

Cock, Hendrick de; diaken 1636-1638
Hk Joostensz de Cock, won. op de Verckenmerct, gest. 1643; tr. Mechteltgen Isbrants van
Schayck, gest. 1648

Coesvelt, Hendrik Jacobus van, diaken 1628-1630
Cosijnse, Willem; diaken 1627-1629
vroedschap 1630-1661, kameraar 1635-1637, schepen 1640-1642, bewindhebber WIC; gest.
1662, won. aen de Volderbrugh; met zijn zusters Adriaentgen en Jacobgen koopt hij huizen
1622-1638

Couwenhoven, Daam Gillisz van; diaken 1624-1626
gest. 1627? (1649); vroedschap 1618-1649 (als Daem Gelisz van Seyst raad 1609, zie vdW)

Culemborg, Jan Roelofsz van; diaken 1628-1630
vroedschap 1628-1670; gest.1670; getr. met Jannichjen van Sijll in 1626, gest. 1631

Decker, Gijsbert; diaken 1625-1627; ouderling 1632-1634
gest. 23-2-1635; vroedschap 1626-1635; tr. 1610 Josina de Jonghe

Deuverden, Cornelis van; ouderling 1623-1625
(1557-1634); vroedschap 1618-1634; burgemeester 1623 e.v.

Deuverden, mr. Cornelis van; diaken 1634-1636
advocaat; vroedschap 1634-1670, burgemeester 1645-1650; gest. 1670; tr. 1626 Sara Melis,
gest.? (zuster van Ant. Aemilius), getr. met Catharina van Casteren in 1663

Dinter, Abraham Jansz van; diaken 1628-1630
j.m. van Gorkum, won. Amsterdam 1620, daarna in de 3 Schuppen, zeepzieder, gest. 1646;
won. in de 3 Schuppen; tr. 1. 1620 Maria Jacobs Liefting, tr. 2. 1638 Lysbeth van Noort. Hij
koopt met Maria L. in 1623 ‘de Schinckelenborch, daer de drie Schuppen uithangen, oostzijde
Oudegrafte ontrent de Backerbrugge,’ met zeepziederij, uit de boedel van haar vader Jacob
Liefting.

Dircxen, Lambert; diaken 1633-1635
afk. van Gouda, gest.?; tr. 1622 Geertgen Jans

Doorn, Jan Stevensz van; ouderling 1625-1627, 1631-1633
schoenmaker, gest. 8-1-1632; koopt huis 1606.
Jan Stevensz tr. 1. Mayken Hendriks (beiden buiten de Weerd) 90/226
Jan Stevensz tr. Trijn Jansz 90/149
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Doyenburg, Cornelis [Willemsz] van; diaken 1622-1624 (even boekh. 1622)
lakenkoper, gest. 1642; vroedschap 1628-1642; Aalmoezenierskamer 1628; tr. 1615 Agnietje
Vincents, gest. na 1648

Dussen, Abraham van der; diaken 1631-1633
j.g. van Delft 1620, won. Runnebaan, gest. na 1657; tr. 1620 Lucretia van Wijck

Eck, Aert van, ouderling 1627-1628
ambachtsheer van Utrecht 1614, vroedschap 1618-1648, schepen 1619-1625; deken?;
admiraliteit Rotterdam 1628; gest. 1648; tr. 1. Cornelia van Zeventer, 2. 1614 Catharina van
Hattem van Rijnesteyn.
onenigheid met H.W. van Veldhuizen in 1627

Eyckelsbeeck, Frederick [Jansz]; diaken 1637-1639
won. bij de Bakkerbrug, gest. 1652; tr. 1. 1620 Anneken Bartholomeus van Lutsenburch, gest.
1635; tr. 2. 1637 Marya Hovius, gest. 1674

Eyckelsbeek, Jan [Jansz] van, diaken 1621-1623, 1626-1628, ouderling 1634-1636
smid, gest. 22-8-1636 aan de pest; tr. 1610 Annegen Rutgers van Wijk, gest. 1646;
in 1627 familieruzie met Wolf de Soester en Geurt van Ysendoorn
Foeyt, Aert; diaken, boekh. 1625-1627, ouderling 1629-1631, 1634-1636
gest. 1643; vroedschap 1624-1643, burgemeester 1629-1633; tr. …
Gerobulus, Roland Jansz; ouderling 1628-1630
goudsmid, gest. 1632; vroedschap 1618-1632, kameraar 1624-1626, schepen 16311632; tr. … Elizabeth Schipmans
Goyer, Antoni de; ouderling 1624-1626, 1631-1633, 1637-1639
won. bij Jacobsbrug 1628; vroedschap 1620-1649, burgemeester 1633-1635; gest.
1649; tr. 1. 1612 Theodora van Helsdingen, tr. 2. 1628 Eva van Cordenoort, gest. voor
1640
Goyer, Floris de; diaken, 1623-1625, boekh. 1624, ouderling 1628-1630, 1633-1635
schepen 1627-1630; gest. 1656; tr. 1623 Jacobina van Telshout (bruiloft op zondag!)
Gruyter, Peter Jansz de; diaken 1634-1636
wijnkoper, gest. 1644; Peter Jansz de Gr.; tr. 1. 1610 Anneken Meeus, tr. 2. voor 1638
Anna van Diemen
Gijzelaar, Claes de; diaken 1623-1625, 1629-1631, ouderling 1634-1636
j.g. van Leiden, won. bij Bakkerbrug, gest. voor 1659; tr. 1616 Cornelia van Rybeeck, gest.
1659

Helm, Gerrit Jansz van der; diaken 1635-1637
korenkoper, won. Neude, vroedschap 1638-1674; gest. 1680; tr. 1. 1622 Lysbetgen Dirks van
Amate, gest. 1627, tr. 2. 1628 Claesgen Munnicks (Monincx), gest. 1693

Hoolck, Gerrit [Jansz] van der; ouderling 1628-1631
(ca. 1567-1637); lakenkoopman; vroedschap 1618-1630, kameraar 1618-1619; kanunnik st.
Pieter 1630; gest. 31-7-1637; tr. 1. voor 1622 Dirkgen NN, remonstrants, tr. 2. 1630 Dirkgen
van Elburg, gest. 1636.
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Houten, Pieter van; ouderling tot 1622
als regent Tuchthuis gest. 1623; tr. ?
ziek 1622, zie f. 55v

Hauwaert, Daniel; diaken 1622-1624, 1627-1629
j.g. van Kleef, gest. aan niersteen 13-1-1632; tr. 1616 Beatrix Hendricx
bemiddelt bij Waalse kerk

Jacobsz, Aert, zie: van Benschop
Jacobsz, Michiel; diaken 1626-1628
j.g. van Kempen, gest. 1659; tr. 1616 Grietgen Ackermans, gest. na 1659

Jansz, Juriaen; diaken 1623-1625
gest.??

Kemp, Adriaan Jansz van der; diaken 1624-1626
won. bij de Viebrug 1613, gest. 1657; tr. 1617 Pietertjen Beernts van Beeck, gest. na 1657 (of
getr. met Neeltgen Pieters van Haerlem, in 1641)

Kempenaer, Carel de; diaken 1638-1640
won. aan de Bakkerbrug, gest. 1662; tr. 1617 Lysbetgen van Rietbeeck, gest. 1667

Kerckraet, Jan Franssoon; diaken 1632-1634
won. in de Jansstraat, gest. 1660; tr. 1. 1605 Mayken Michiels van de Poel, van Antwerpen,
gest. 1668

Kesteren, Gerrit Jansz van; diaken 1621-1623
bakker, gest. 29-10-1638; tr. Metgen van Oosterhout, gest. 10-9-1638
hij klaagt in 1627 over de vrouw van zijn zoon (Jan Gerritsz, bakker, gest. 1636, tr. 1627
Grietgen Damen, gest. na 1636);

Kesteren, Werner Jansz van; ouderling 1623-1625, 1628-1630, 1633-1635, 1638-1640
gest. 1666, won. aen de Neude; tr.1607 Geertruyt Dops, gest. 1644
komt vaak met voorstellen in 1e periode

Knijff, Cornelis; ouderling 1627-1629
zijdelakenkoper 1598; vroedschap 1618-1637, schepen 1625-1626; gest. 7-11-1636; tr. 1.
Luytgen Gijsberts (in 1606), tr. 2. Adriana van Uytwijck (voor 1611)
vader van pred. Johannes Knijff die op proef preek houdt jan. 1627

Leemput, Andries van; diaken 1621-1623
gest. 28-2-1624; getr. met Maria Gijsberts Holl, gest. na 1629

Leeuw, mr. Dirk de; diaken 1634-1636
gest. 1678; advocaat, vroedschap 1633-1674; tr. 1630 Elisabeth van Vierhuysen

Lieftinck, Reinier; ouderling 1628-1630
gest. 16-5-1631; Reynier Woutersz Lyftinck tr. 1602 Aeltgen Corn. van Westervelt

Lienden, Mathijs van; diaken 1630-1632; ouderling 1637-1639
Mathijs Jansz van Lienden, lakenkoper, gest. na 1645; tr. Aeltgen Vermey 1605, gest. na 1613
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Lingen, Pieter Cornelisz van der; ouderling 1621-1623, 1629-1631, 1634-1636 (’37?)
brouwer 1608; vroedschap 1618-1638, burgermeester 1622-1625, schepen 1628-1638;
gest. 1-8-1638; tr. … Sara van Eck, gest. 1662

Loemel, Jan Pietersz van; diaken 1621-1623
gest. 10-12-1632, won. Onder de Lakensnijders; tr. 1605 Weyntgen Frederics van Paet
(Plaets), gest. na 1634

Maestricht, Jan Janssen van (genaamd Camaigne, 1627); diaken 1633-1635
korenkoper, gest. 1647; tr. 1638 Hillichgen Gerrits, gest. 1638

Mansvelt, Antoni van; diaken tot 1622, 1626-1628, ouderling 1632-1634, 1638-1640
won. aan de Plaats 1615, wollenlakenkoper (1595-1661); (vroedschap 1659-1661), gest. 1661;
tr. 1. 1615 Anna van Nienrode, tr. 2. 1626 Barbara van der Hoeven

Mansvelt, Hendrik van; diaken 1624-1626, boekhouder 1633-1635
won. bij het Stadhuis 1619, zijdelakenkoper, gest. 1652; vroedschap 1631-1652, schepen
1634-1636; tr. 1619 Claesje van Blankendael, gest. 1638

Mansvelt, Jan van; diaken 1628-1630, (boekh.) 1633-1635, 1635-1637
won. Oudkerkhof, Jan Jansz van M., wollenlakenkoper 1598; vroedschap 1654-1673, gest.
1673?; tr. 1626 Magdalene van Paluden (later getr. met Margreet van Dompselaer?)

Martens, mr. Carel; diaken 1634-1636, ouderling 1638
advocaat, vroedschap

Medemblick, Jacob Petersz; ouderling 1621-1623
won. Leiden 1595, hopman, vroedschap 1618-1628, kameraar 1622-1624, schepen 1624-1626;
gest.14-1-1628; tr. 1595 Elisabeth Jans
vaak ziek

Meer, Claes Adriaensz (Arisz) van der; ouderling 1630-1632,1635-1637
vroedschap 1625-1654; gest. 1654; tr. 1605 Neeltgen Stevens van Soestdijk

Meerkerck, Hendrick van; diaken 1637-1639
vroedschap 1641?, advocaat? 1674; gest. 1681, gelijk met zijn vrouw; tr. 1616 Annetgen
Cornelis (Anna van Botteyken, bij overlijden)

Middelkoop, Willem Jansz, diaken 1629-1631
won. in ’t Drieharingsteegje, gest. voor 1657; tr. … Anna van Vloten, gest. 1657

Mode (of Modeus), Aert Cornelisz; diaken 1622-1624, 1629-1631
gest. 21-11-1636; getr. met Geertruid van den Berg, gest. na 1663

Nellesteyn, Jan Woutersz van; diaken 1626-1628, 1631-1633, ouderling 1636-1638
ijzerkoper, won. Potterstraat, gest. 1667; vroedschap 1633-1667; tr. 1624 Jacomina Teunis van
der Hoeve;
hij (of andere Jan?) was schoonvader van Cornelis van Wijkersloot; kwestie rond boekje 1627
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Nellesteyn, Willem van; ouderling 1622-1624
dr. med., won. Amsterdam 1616, vroedschap 1618-1628, schepen 1619-1627, gest.1628; tr.
1616 Petronella van Wijkersloot
toezichthouder Latijnse school, kwestie Domprebende 1625

Nijpoort, mr. Jan van; ouderling 1637-1639
gest. 1662; vroedschap 1634-1662, stadssecretaris; tr. 1. 1630 Quirina van der Perre, gest. na
1662

Nijstadt, David [Pauwelsz]; diaken 1636-1638
afk. uit Oost-Friesland, kleermaker 1626, (zijde)lakenkoper 1636, won. aan’t Janskerkhof, gest
1643; tr. 1. 1618 Neeltien Jacobs van Noyen (of Van Oy), gest. voor 1621); tr. 2. 1621
Catharina Hermans, gest. na 1643

Paulusz, Carel; diaken 1627-1629
j.g. van Marck, tr. 1615 Elisabeth Gerrits van Meerwijck

Quint, Cornelis senior; ouderling tot 1622, 1626-1628, 1631-1633
goudsmid, won. Onder de Lakensnijders; vroedschap 1626-1660, schepen 1637-1658, gest.
1660; tr. 1608 Grietgen van Velthuysen, gest. na 1662

Quint, Cornelis junior; diaken 1624-1626
goudsmid; Statenlid? (oudt raedt), gest. 1650; tr. …

Rampart, Hans; diaken 1622-1624; ouderling 1630-1632
riemslager of riemsnijder, gest. 12-2-1638; tr. … Catharina Peters, gest. na 1639 (zij was
wsch. in 1620 de wed. Joris Hendriksz Top)

Ravenstein, Antoni van; diaken 1634-1636
won. Romburgerstraet 1610, gest. na 1636; Antoni Pietersz v.R. tr. 1610 Heiltgen Lubberts

Rhenen, Reinier Hendriksz van; ouderling 1623-1625, 1629-1631
cordewanier 1609, huidenkoper 1624, won. Steenweg in 1622, gest. 14-9-1635; tr. 1622 Clara
Roelofs van Cuylenborch (zus van Jan, diaken)

Riebeeck [‘Reeland’], Andries van; diaken 1623-1625
gest. 1632; won. aen de Backerbrug, Andries Cornelisz van Rietbeeck, tr. 1. 1606 Weyntgen
Jans Kers, tr. 2. 1614 Katallynna Jans de Bier

Roelofsz, Hendrik; diaken 1624-1626
gest. na 1632; tr. 1. 1621 Geertruid van Ceulen, won. te Deventer, 2. 1628 Gerbrich Hendriks
Campherbeeck, van Zwolle
in 1624: ‘pas getrouwd, hier nog vreemd’

Royen, Cornelis van; diaken 1628-1630
Cornelis Claesz van Roy, won. aan de Bakkerbrug tr. 1. 1621 Petronella van Blankendaal
Corn. Petersz v.R. gest. 21-10-1633, tr. 1. 1621 Petronella van Blankendaal, 2. 1627 Aeltgen
van Rijneveld; 3. voor 1631met Emerentiana van der Poort

Royen, Goswijn van; diaken 1628-1630 (tegelijk met Cornelis)
won. Verckenmerkt 1626, gest. 1663; rentmeester Paulusabdij; tr. 1626 Lysbeth Corn. van
Swanenburg
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Ruys, Gerrit; diaken 1626-1628
van Woerden, gest. na 1648; tr. 1623 Sara Hendrix van Kircharten, wed. van Isaack de Backer
(zgn. bruid van Abraham Adriaensz)

Rijk, Jan de; diaken (boekh.) 1624
vroedschap 1618-1624; gest. sept.1624; tr. 1604 Antonia Decker, gest. na 1634)

Rijneveld, Jan van; ouderling 1625-1627, 1632-1634, 1636-1638
Jan v.R. den Ouden; zilversmid, gest. 1641; ca. 1622 sergeant; tr. 1. 1604 Aeltgen Jans van
Schendel

Snelrewaard, Hendrik (B: Florisz of DTB: Jansz?) van; diaken 1638-1640
Won. Volderbruggest. 1664; Hk Jansz v.S. tr. 1626 Maria Jans van Broeckhuysen, gest. na
1664

Solingen, Jan [Thielemans] van; diaken 1636-1638
won. in de Zaalstraat, gest. 1654; tr. … Marichgen Jans, gest. 1643
(mogelijk Jan Tielemans, wedr., tr. 1620 Elsken Jans, wed.)

Splinter, Jacob; diaken 1627-1629
brouwer, won. Nieuwegracht bij Paulusbrug 1623, gest. 1678; vroedschap 1627-1674, tr. 1623
Emmerentia van Helsdingen

Splinter, Robert; diaken 1630-1632
riemslager 1626, lakenkoper 1651, won. Onder de Lakensnijders 1620, gest. 1655; tr. 1620
Maria van Heemskerck; exec. test. van Johan Segerman

Steenbergen, Cornelis [Dirksz] van; diaken 1632-1634
knoopmaker?, gest. na 1638; tr. 1610 Gelina van den Veene, van Amsterdam, gest. 1638
(Cornelis v.St, oud-ontvanger bisschopstienden 1636; Corn.v. St., Lange Nieuwstr., gest.
1657, nal. vrouw; of Corn.v.St. , bij de ABC-straat, gest. 1673, collat. erfg.)

Steenbergen, Willem Dirksz van; diaken 1625-1627
j.g., won. onder de Donkere Gaard; vroedschap 1619-1633, gest. 18-3-1633; tr. 1606 Barta
(Bartraet) van der Veen, gest. na 1644

Swanenburg, Cornelis Pietersz (senior) van; ouderling tot 1622, 1625-1627
(1563-1633); vroedschap 1618-1633, burgemeester tot 1618, schepen 1625-1626; tr. …
Jannichgen Otten, gest. 1635; zie Monumenta p. 278
vader van pred. Otto van Swanenburg; ruzie met Busschof bijgelegd in 1627; zet zich in voor
Pallache 1627

Swanenburg, Dirk Cornelisz van; diaken (boekh.) 1622-1624
gest. 1636; tr. 1611Aeltgen Daniëls van Leemputten, gest. na 1624
pleit in 1623 voor Aalmoezenierskamer; onenigheid met Busschof; tegen beroep Suavius; wil
aftreden wegens proces met NN van Utenhoven.

Tack, Cornelis [Petersz]; diaken 1633-1635
hospitaalmeester St. Catharijnegasthuis, gest. 1643; tr. 1624 Cornelia Berck, wed. Philips
Specht, won. in Cath. Klooster, gest. 1637
(of Cornelis Caerls Tack, ijzerkoper, tr. voor 1608 Anna Stopen, gest. na 1621)
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Tinthof, Roelof; diaken 1633-1635
afk. van Wesel, lakenkoper (1601-1692), vroedschap 1659-1674; tr. 1630 Sophia de Rijck

Tinthof, Lammert; diaken 1638-1640
Utenwaal, Joachim; ouderling 1622-1624
de bekende schilder Joachim Wtewael (1566-1638); vroedschap 1632-1636; tr. 1595 Christina
van Halen, gest. 1629
vanuit vroedschap contact met kerkenraad; dansen op bruiloft dochter 1623 (of 1627?)
Thieme & Becker 1907-1950, 36, p. 285-286; Lindeman 1929.

Utenwaal, Peter; diaken 1637-1639
(1596-1660); vroedschap 1636-1660; tr. …NN (hij nal. mundige erfgen.)

Velthuysen, Dirk Jacobsz van; ouderling 1626-1628, 1635-1637
vroedschap 1618-1642, schepen 1624-1630, 1639-1642, burgermeester
1630-1634, 1635-1639; (ca. 1582-1642); tr. 1606 Anneken Cornelis Booth

Velthuysen, Herman Warnersz (senior?) van; ouderling 1627-1629, 1634-1637
won. St. Maartensbrug 1608; vroedschap 1649-1667; (ca. 1583-1667); tr. 1. 1608 Aeltgen Jans
van Batenburg; tr. 2. 1639 Geertruid van Broeckhuisen, gest. na 1664;
hij is in 1627 verzoend met Aert van Eck; hij was oom van Dirk Jacobsz; en was boekhouder
Tuchthuis

Vereem,Willem; diaken 1623-1625, 1629-1631
lakenkoper, won. Gaardbrug 1613; vroedschap 1633-1663, kameraar 1637-1657; gest. 1663;
tr. 1. 1607 Aeltgen Foeyt, 2. 1613 Agnite van Someren
1623 klachten over hem

Versteeg, [Hans]; diaken 1629-1631
zijdelakenverkoper, gest. 23-5-1631; Johannes V. tr. 1613 Janneke Hendriks van Kerckharten

Vervelst (van Velst), Jan; diaken 1632-1634
won. onder de Lichtegaard, gest. 1634; tr. 1. 1622 tr. Maeyken Cornelis van Ravesteyn; als
Maria van Roeyesteyn gest. 1628; tr. 1629 Catharina Bernts de Goy (wed. van Jacob
Marcelisz van Arkel), gest. 1634 (tegelijk met Jan Vervelst, aan de pest).

Verwoert (of Van der Woerdt), Gijsbert Petersz; ouderling 1621-1623
(1570-1654); vroedschap 1622-1654, schepen 1640-1654; tr. 1603 Reiniera Hendriks van
Schaik, gest. 1640
Als 2e kameraar ruzie met Gijsbert van Hoboken over Geertebrug 1628-1629

Vloock, Frederick [Cornelisz] van; diaken 1637-1639
goudsmid?, won. op de Hogecluys, gest. 1665; tr. 1634 Geertruid Peters, afk.van Haerlem,
gest. 1665 (na hem)

Voorburch, Cornelis [Dircksz] van; diaken 1636-1638
afk. van Delft, won. bij de Beyerbrug, gest. 1653; tr. 1631 Geertruid Bor, gest. 1667

Voorst, Lucas van; diaken 1636-1638
goudsmid (1590-1669) won. op de Ganzenmarkt; vroedschap 1656-1669; tr. 1617 Catharina
van Voorst, gest. 1650 (portret van Lucas en Cath. Van Voorst, door Paulus Moreelse)
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Vreeswijk, Bart Pouwelsz van; ouderling 1624
won aan de Lijnmarkt, oud-raad, gest. 18-9-1624; tr. 1.Geertien de Wit, 2. Beatrix Jans van
Heimenberg, zij tr. 2. 1625 conrector Simon Witvelt

Well, Cornelis [Gijsbertsz] van der; diaken 1632-1634
leerkoper, gest. na 1641; tr. 1633 Agatha Bouts (Bouter), gest. …

Well, Egbert [Gijsbertsz] van der; diaken 1637-1639
won. in de Potterstraat, gest. 1654; tr. 1630 Maria Werners van Kesteren, gest. 1656

Well, Gijsbert Jansz van der; ouderling 1624
schoenmaker, gest. 1625 (begr. 3 okt.); tr. … Christina Jansz van Broeckhuysen, gest. na 1637

Well, Helmich van der; diaken 1637-1639
raad in Hof van Utrecht; gest. na 1639; 1631 ruzie met buurman Dunganus
(misschien broer van mr. Adriaan Helmis (Hellemijs) van Welle, raad 1628, gest. 1636?; tr.
1618 Elisabeth Coninckx)

Willaerts, Jacob Willemsz; diaken 1626-1628
gest. na 1628

Wils (Willes), Jacob; diaken 1626-1628, 1633-1635, ouderling 1638-1640
j.g. van Middelburg, gest. na 1638; Jacob W. Hendriksz tr. 1615 Agnietje Egberts van Cleeff,
gest. na 1622

Wijk, Andries van; diaken 1629-1631
won. Runnebaan 1625, procureur Hof van Utrecht; vroedschap 1630-1663, schepen 16301648, burgemeester 1648-1651; gest. 1663; tr. 1. 1622 Maria Gael, 2. 1625 Margrieta van
Medenblick, 3. 1631 Catharina Hoing

Wijk, Gerrit van; diaken 1630-1632, 1637-1639
j.g. van Ingen, won. in de Lauwerstraet, gest. 1661;
tr. 1609 Jannegen Peters Grasvelt, gest. na 1634; (Gerrit Jansz v.W., gest. 1655)

Wijkersloot, Cornelis Jansz van; diaken 1625-1627;
won. Voorstraet 1626, gest. na 1649; tr. 1. 1612 Aleid Jans (Sweers?) van Nellesteyn; 2. 1626
Johanna de Goyer, 3. 1627 Elis. (Buchel: Anna) Ysselsteyn, 4. 1638 Anna van Broekhuizen;
als oud-bewindhebber WIC getr. met Maria van Voorburg, in 1649
ruzie met zijn broer Hendrik 1627-1628.

Wijkersloot, Gijsbert van; diaken 1631-1633, 1638-1640
won. in de Groenestraet; vroedschap 1638-1660?, burgemeester 1652-1654; gest. 1660; tr. 1.
1627 Odilia van Deuverden, tr. 2. 1633 Catharina Tentenier; 3. getr. met Anna van
Heymenberg, gest. na 1665

Wijkersloot, Hendrik Jansz van; diaken 1629-1631
won. Winssesteeg 1622; vroedschap 1633-1674, kameraar 1640-1642; (1598-1680); tr. 1.
1622 Catalijne Vos; tr. 2. 1641 Johanna van Drielenburch, gest. 1645.
Bij bruiloft in 1622 wordt gedanst!; neef van Buchelius, broer van Cornelis.
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Zijl, Roelof (Claesz) van; ouderling 1624-1626, 1630-1632, 1635-1637
won. Watersteeg 1625; vroedschap 1623-1656, schepen 1627-1633; (1586-1656) tr. 1625
Stefanyken Theunis van der Hoeve, gest. na 1662 (NB haar zus Jacomina tr. 1624 Jan van
Nellesteyn).
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Bijlage 3
Aalmoezenierskamer oktober 1628
Brakel, jonker [Zweder] van, gest. 1641.
Eem, mr. Cornelis van der, advocaat, gest. 1662.
Hemert, Eduard van, gest. 1639; tr. Arnolda van Sterrenburg, gest. 1627.
Leeuwen, Bernt van, juwelier, koopman 1608, gest. 1652; tr. voor 1612 Arnolda (Aertgen)
Foeyt, gest. 1645.
Millingen, [Jan] van, schout van Oostveen, gest. 1630; tr. 1626 Geertruydt van Overmeer
94/222 (zij hertr. Gillis van Hattem).
Petit, Jacques, (of Lepetit), 1639 bewindhebber VOC.
Pol, Johan van de, boekhouder, gest. 1641 of 1648.
Ruys, jonker Peter, heer van Meresteyn 1645, gest. 1657.
Schroyestein, mr. Hendrik van, advocaat, gest. 1630, tr. voor 1609 Maria van Pallaes, gest.
1664.
Utenhoven, Jacques van, zijdelakenkoper, gest. 1631, nalatenschap aan zijn vrouw (zij was
familie van burgemeester Van Nijpoort).
Verburg, jonker; (Willem van der Borch), heer van Veldhuizen 1633, gest. 1657.
Winssen, Adriaan van, heer van Hoenkoop, gest 1638. Hij was een vriend van Buchelius.
[Gijsbert?] Decker, Cornelis van Doyenburg, Floris de Goyer, zie bij ouderlingen.
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Arnoldus Godescalci, 394
Aemilius
Antonius, 202, 204, 205, 213, 219, 222, 226, 238,
255, 264, 266, 280, 300, 305, 358, 388, 391, 416,
449
zie Melisz, 358
Aerntsz
Jan, 394
Aert, van den
Susanna Gerrits, 253
Aertsbergen
Frederik, heer van, 204, 205, 222, 264, 266, 284,
348, 399, 437, 439
Aeswijn, van
Anton, 277, 308
Agache
Pierre, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 340,
341, 342, 344, 365, 381, 384, 424
Albertsz
Geertgen, 339
Marten, 285
Mechteld, 367
Alectorius
Samuel, 256
Alers
Hendrikje, 415
Alewijnsz
Aernt Peter, 298
Alkmaar
herberg het Zwarte Hoofd, 239
Allartius
Johannes, 203, 206, 318, 422, 427, 441
Almeloveen, van
Cornelis Dirksz, 301, 307, 308, 310, 314, 326,
327, 330, 331, 345, 354, 418, 423, 435, 438, 449

Dirk Cornelisz, 424
Dirk Jacobsz, 302
Althem
NN, 252
Alting
Hendrik, 387
Alutarius
Henricus, 416
Ambrosiusdr.
Aeltgen, 398
Amerongen, van
Frans, 358
Amersfoort
Doelen, 231
Ames
William, 243, 310
Andriesz
Aert, 201, 221, 394
Geertruid, 398
Angelen, van
Hillegonde, 380
Ansta
Johan, 256
Anthonis
Marrichgen (zie Tonis), 251
Arkel, van
Cornelia, 367
Jacob Marcelis, zie Marcelisz, Jacob, 249
Arminiusdr.
Engeltje, 351
Artelière, l'
Claude, 228, 229
Asch van Wijk, van
Hillegonda, 434
Jacob, 309, 323, 333, 362, 369, 416
Judith, 421
Assumburg, van
Anna, 369
Augustijnsz
Jan, 265
Augustinus
kerkvader, 277
Axelungius
NN, 310
Backer, de
Izaak, 263
Maria, 424
Steven, 424
Baerle, van
Willem, 435
Baers
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Johannes, 203, 318, 333, 441
Baeutiger
Casper, 372
Baexen, van
Frederik, 412
Jacob, 414
Bakeliers
Constantia, 221
Balfour
James, 417
Bamberg, van
Harman Gerritsz, 290, 292, 301
Willemgen Tijssen, 265
Bamelrode, van
Marie, 432, 433
Bardes
Emilia, 219, 254
Barents
Grietgen, 253
Barlaeus
Caspar, 375
Barret
Thomas, 281
Bartholdi
Samuel, 230, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
Bartholomeusz
Abraham, 429
Bernt, 288
Wijart, 202, 249
Bartolomeusz
Wijart, 449
Basserode, van
Jan, 240
Bastiaensz
Reinier, 218, 298
Batelovius
Samuel, 256
Batenburg
NN, 323
Battum, van
Aeltgen, 303
Beek, van
Albert, 249, 301, 449
Margriet, 263, 264
Beer, de
Gerbrant, 202, 242, 246, 249, 252, 255, 268, 289,
351, 354, 355, 365, 370, 375, 385, 393, 415
Beernink
Frederik, 265, 415, 417
Beltgens (Belten)
Pieter, 274
Bemmel, van
Jacob
, 449
Jacob Hendriksz, 430
Jacob Jansz, 202, 214, 216, 230, 231, 245, 246,
248, 273, 289, 293, 351, 354, 356, 365, 367, 383,
386, 390, 392, 393, 418
Bencken

Jan, 368
Benschop, van
Aert Jacobsz, 411
Benthem, van
Johan, 419, 425
Berchem, van
Jacobje, 398, 401
Berckenrode, van
Aagje Gerrits, 291
Berg, van den
Anna, 262
Mechteltgen Willems, 289
Berg, von
Johann Christoph, 366, 367, 388
Bergeijk, van
Margareta, 426
Bergejus
Dirk, 384
Hermannus, 384
Vincentius, 384, 427, 441
Bergen
Anneke, 428
Bergerus
Johannes, 258
Berghes, van
Maria, 274
Beringen, van
Tielman, 329
Berk, van
Anna, 435
Christina, 435
Jacob, 434
Nicolaas, 219
Bernardi
Franciscus, 203
Bersevelt
zie Varsseveld, 255
Beyen
Belitgen Dirks, 310
Beyerus
Hugo, 395
Beyndop
Johan, advocaat, 286
Beza
Theodorus, 364
Bie, de
Marcus, 352
Bijlert, van
Aleid, 205
Elbrecht, 290
Hendrik, 205
Lucretia Harmen Beernts, 271
Blankendaal, van
Claes Adriaensz, 269
Elbrecht, 315, 398, 401
Petronella, 344
Blauwehaan
Mechteld, 425
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Blijde, de
Daniel, 210
Jacoba, 210, 271, 272, 274
Blitterswijck, van
Maria, 273, 275, 277, 288, 386
Bodeck
NN, kapitein, 373
Bodes
joffrouw NN, 347
Boetzelaar, van den
Geertruid, 402
Gijsbert, 287, 371
Oswald, 306
Bogaert, van den
Antoni, 382
Dominicus, 346, 348
Jan, 315
NN, 275
Pieter, 305
Susanna, 315
Bois, du
Ludovicus, 206, 441
Bokhoven, van
Rutger, 351, 354, 394, 426, 450
Boom
Neeltgen Tielmans, 339
Boomius
Theodorus, 415
Booth
Abraham, 437
Cornelis, 424, 431, 437, 450
Bor
Antoni, 438, 439, 450
Catharina, 375
Cornelis, 202, 215, 233, 245, 246, 291, 292, 307,
354, 355, 356, 358, 361, 367, 378, 387, 450
Gerritgen Adam Jacobsz, 279
Hendrik, 424
Jan, 413
Jan Aertsz, 264
Johannes, 299, 426
Neeltgen Daem Jacobsz, 269
Borch,van der
Hendrik, jonker, 396
Borculo, van
Dirk Hendriksz, 368
Herman, 282, 308
Borkhorst, van
Maria, 416
NN, 315
Bornius
Johannes Arnoldi, 239, 240, 241, 320, 441
Borre, van den
Adrianus, 235, 441
Bosbeeck
Cornelia Daniëls, 412
Daniël, 411
NN, 275, 276, 284

Bosbeeck, van
Daniël, 450
Bosch
Agnes Godefridusdr., 426
Dirk, 328
Bosch, van den
Hans, 248, 252, 253, 255, 257, 258, 269, 270,
276, 280, 289, 291, 294, 301, 393, 411, 415, 424,
430, 431, 450
Boshoven
Bernard, 420
Bosschaert
Ambrosius de Jongere, 421
Ambrosius de Oudere, 421
Bosschius
Petrus, 207, 239, 240, 241, 441
Bouillon
hertog van, 326, 348
Brakel, van
Anton, heer, 277, 308
NN, jonker, 460
Zweder, jonker, 396, 397
Brebach
Catharina, 426
Brederode, van
Johan Wolfert, 318, 398
Margareta Maria, 323, 325, 362, 369, 385, 390
Walraven, 385
Bredevelt, van
NN, 291
Willem, 205
Bree of Breen
NN, 343
Bree, van
Mechteld Jans, 322
Brès, de
Guy, 391
Breugel, van
François, 205
Breyerus
Johannes, 300, 302, 313, 319, 326, 328, 349, 363,
365, 375, 389, 390, 402, 409, 419, 422, 423, 426,
429, 432, 437, 438, 439, 441
Brienen, van
Frederique, 216, 298
Brink, ten
Henricus, 203
Brinkhoff
Pieter, 223, 424
Bristol
William, 342
Brock
NN, kolonel, 215
Broek, van den
Bernt, 260
Broekhuizen, van
Agnietje, 398
Anneke, 439
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Gerrit, 201
Jan Gerritsz, 392, 397, 400, 439
Jan, bakker, 392
Lutgera, 352
Maria, 304, 322
NN vrouw van, 218
Broekhuysen, van
Gerardus, 320, 442
Brouwerus
Johannes, 206, 232, 442
Bruyn van Raephorst, de
Maria, 375
Bruyn, de
Jan, 104, 146, 216, 320, 321, 323, 372
Wendelina, 402
Bruynen
Agnietgen, 300
Arend, 300
Buchell, van
Arnoud, 202, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212,
213, 217, 219, 222, 227, 228, 229, 230, 231, 233,
235, 238, 246, 248, 253, 269, 307, 309, 315, 321,
330, 334, 335, 352, 354, 365, 366, 384, 393, 395,
450
Arnoud (vrouw van), 229
Fundatie Huybert, 293, 389
Buitendijk
Gosuinus à, 385, 386
Bullinger
Heinrich, 358
Burghorst
NN, 321
Burs
Aegidius, 279, 442
Busch
Johannes, 301, 307, 450
Busschof
Bernardus, 201, 209, 212, 213, 216, 226, 234,
242, 244, 245, 246, 252, 253, 255, 256, 258, 260,
261, 262, 264, 272, 273, 281, 285, 286, 289, 290,
297, 301, 303, 307, 309, 312, 318, 323, 325, 327,
329, 331, 332, 333, 344, 347, 348, 357, 361, 362,
363, 368, 369, 370,371, 378, 379, 381, 383, 385,
387, 401, 403, 409, 413, 420, 422, 423, 432, 434,
435, 436, 442
Franciscus, 318, 324, 442
Buth
Hendrik, 205, 224, 225, 226
Buytendijk
Gerrit Gerritsz, 240
Gosuinus à, 232, 442
Hendrik Gosensz, 202, 450
Jan Gerritsz, 380
Caesarius
Geertruid, 203
Henricus, 203, 208, 322, 347, 356, 357, 358, 376,
442
Theodricus, zie César, Thierry, 254

Caluward, van
Levina, 274
Cambier
Jasper, 298
Camme, van der
Magdalena Jans, 332, 367
Canter
Anna, 401
Dirk (weduwe van), 223
Lambert, 401
Capelle, van der
Catharina Jans, 270
NN, 392
Carduel
NN, officier, 225
Carpentier
de erven, 385
Servatius, 385, 386, 388, 390, 397
Casenbrood
Cornelis, 434
Cats
Jacob, 332
Cecil (Cissel?)
NN, commandant, 215, 281
César
Thierry, 254, 258, 259, 266, 269, 270, 271, 278
Christiaensz
Pieter, 217
Claesz
Antoni, 280, 283, 285
Claes, 255, 256, 257, 261, 270
Coenraed, 301
Cleynhout
Rendolf (zie Reingolt), 302
Cloetingen, van
Geertruid Jans, 261
Cock
Hendrik, 243
Cock van Nereinen, de
Marie, 215
Cock, de
Dirk, 290, 294
Coeck
Pieter, 367
Coenen
Margarite, 302
Coetsius
Johannes, 230, 231, 395, 442
Coetsvelt, van
Hendrik Jacobsz, 291, 333, 347, 392, 393
Jacob, 339
Coevorden, van
Gijsbert, 315, 350, 363
Collaert
Claesken, 315
Colonius
Daniël, 342, 345, 373, 442
Paulus, 345, 442
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Comainge
Jan, 392
Coninck
Godert, 436
NN, 332
Thomas, 269
Conway
NN, kapitein, 342
Conyers
vrouwe, 399
Cool
NN, kapitein, 417
Coop van Haren
Bernt Albertsz, 398
Copier
Willem, 221
Corbeth, van
NN, luitenant, 355
Cordenoort, van
Eva, 374
Cornelisz
Abraham, 364, 368, 379
Carel, 225
Ida, 284, 288, 303
Joost, 291
Reyer, 304
Cors
Jannichgen, 269
Corvinus
Michael, 227
Cosijnse
Jacob, 237
Willem, 211, 237, 255, 256, 257, 260, 261, 266,
270, 275, 351, 354, 365, 378, 393
Couwenhoven, van
Antonius, 245, 250, 255, 309, 442
Daam Gillisz, 291, 292, 305, 307, 451
NN, 380, 382
Criex
Justus, 433
Croesen
Magdalena, 414
Cronenburg
familie, 215
Cruyf
Abraham, 411
Cornelis, 332, 367, 411, 426
Jan, 410
Magdalena, 426
Culemborg, van
Aeltgen, 413
Jan, 392, 393, 411, 451
Mayken Hendriks, 422
Willem Copier, 221
Cuper
Catharina, 428
NN, 418
Cupre, de

Christiaan, 281
Cupus
Petrus, 415
Cuyntgen, 275
Dael, van
Anna, 238
Daesdonck, van
Marijke, 232
Daey
Marten Pietersz, 367
Dalen, van
Petronella, 306
Dam, van
Pieter, 206
Damen
Grietgen, 342
Danckard
NN, 349
Daun, von
Anna Elisabeth, 432
Margareta Maria (zie Brederode), 385
Ulrich Wierich, 385
Decker
Bartholomeus, 306
Gijsbert, 301, 307, 354, 396, 418, 451
NN, 460
Wijntje, 398
Detten
NN, 371
Deuverden, van
Cornelis, 248, 258, 260, 267, 268, 276, 279, 282,
285, 289, 290, 301, 305, 309, 358, 389, 391, 424,
451
Cornelis junior, 431
Frans, 290
Gerrit, 262, 428
Gisberta, 267, 268
Odilia, 337, 419
Deylius
Petrus, 345, 442
Dibbetz
Johannes, 252
Diemen, van
Hubert, 403
Rudolf, 203
Dieu, de
Ludovicus, 427, 442
Dinsberg, van
Reinier, 420
Dinter, van
Abraham Jansz, 392, 393, 411, 451
Dirksz
Adriaantje, 328
Geertien, 265
Gerrit, 290
Jacob, 265
Judith, 367
Nicolas, 350
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Domburg, van
Aeltgen, 302
Dompselaer, van
Hendrick, 233
Dongen, zie Drongen, 315
Doorn, van
Jan Aeriensz, 354
Jan Stevensz, 301, 307, 415, 417, 451
Steven Cornelisz, 339
Steven Jansz, 385, 391
Dops
Wessel, 290, 392
Wessel Jansz, 290
Dortmund, van
Baltazar, 390
Doucher
Jean, 341
Doyenburg, van
Cornelis, 202, 203, 204, 233, 249, 392, 396, 452,
460
Drielenburg, van
Aleid, 298
Vincent, 234, 277, 285, 293, 294, 344, 363
Dromont, van
Willem, 215
Drongen, van
Maria, 304, 315
Druterus
Lambertus, 320
Duick
Antoni, 303
Cornelia, 264, 303
Dukenburg, van
Margaretha, vrouwe van, 308, 362
zie Valkenaar, 362
Duldig
Haasje, 381
Dunganus
Cornelis, 201, 203, 205, 212, 216, 222, 230, 238,
242, 243, 244, 246, 247, 248, 258, 262, 264, 269,
272, 275, 287, 291, 294, 305, 308, 314, 318, 325,
326, 329, 345, 349, 351, 356, 361, 362, 370, 376,
378, 384, 385, 396, 397, 414, 420, 425, 428, 429,
430, 432, 434,443
Durlach
NN, markies, 394
Dus, de
Pierre, 335, 341
Dussen, van der
Abraham, 415
Ebbenhorst, van
Roelof Gerritsz, 315
Eck, van
Aert, 205, 219, 246, 282, 313, 351, 353, 354,
362, 365, 366, 367, 372, 376, 378, 381, 393, 400,
411, 414, 452
Bartholomeus, 236, 416
Cornelia, 403

Dirk, 380, 403
Johan, 419
Josina Isabella, 416
Margriet, 306
Maria, 412
NN, 381, 421
Otto, 217
Ede, van Maria Magdalena, 240
Edmond
Michael, kapitein, 305
Eem, van der
Cornelis, 396, 460
Egberts
Annichgen, 328
Egge, van der
zie Hegge, 421
Elburg, van
Dirkgen, 218, 409
Dominicus, 322
Eliasz
Rochus, 298
Elsevier
Barbara Joosts, 417
Engelbrechts
Johanna, 390
Enschede, van
Anneken, 236
Ernst Casimir
graaf van Nassau, 314
Esclebeek
zie Eyckelsbeek, 202
Eussingius
Johannes, 405
Everdingen, van
Jacobje Alberts, 303
Everts
Willempje, 333
Ewout
Claesje, 300
Eyburg
Dirk Jansz, 415
Eyckelsbeek, van
Jan, 202, 235, 286, 307, 332, 354, 378, 380, 382,
395, 452
Jan Jansz, 424
Margriet, 235, 272, 273, 274, 286, 289
Eysinga
NN, kapitein, 315
Fabricius
Henricus, 373
Faille, de la
Petrus, 344
Fevre, le
Catharina, 250
Elisabeth, 288
Judith, 380
Nicolas (alias Noir Nicolas), 259, 270
Flaman
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Johannes, 201, 210, 217, 218, 226, 227, 233, 235,
238, 242, 243, 246, 252, 255, 257, 258, 260, 261,
265, 266, 270, 273, 275, 276, 301, 308, 332, 343,
345, 350, 357, 362, 366, 383, 386, 387, 391, 393,
397, 399, 400, 417, 419, 420, 423, 432, 435, 437,
438, 439, 443
Flete, van
Maria, 358
Florisz
Jan, 210, 216, 235, 260, 264, 269, 271, 272, 274,
278, 285, 293
Foeyt
Aert, 291, 301, 329, 354, 394, 400, 411, 423,
431, 452
Francina (Francisca), 204, 212, 216
François
NN, 427
Franssen
Hendrik, 253
Lambert, 415
Frederik Hendrik
prins, 300, 303, 309, 321, 349, 350, 355, 359,
362, 377, 389, 399, 410, 415, 418, 420, 424, 433,
436
Gaal, van
Maria, 302
Galles
Josina, 339
Geesteranus
Arnoldus, 416
Gein, van
Claes Evertsz, 380
Gemen
vrouw van mr.NN, 333
Gemert, van
Maria, 437
Gerbrandsz
Hendrik, 236, 328
Gerenstein, van
NN, heer van, 309
Gerobulus
Roland, 290, 391, 392, 396, 411, 452
Gerrit
Spaanse, 276
Gerritsz
Abraham, 284
Aeltgen, 371
Eva, 266
Simon, 344
Gijsbertsz
Anneke, 337
NN, 411
Gijzelaar, de
Claes, 249, 293, 301, 392, 400, 424, 452
Gillisz
Maria, 218, 298
Gistel, van
NN, jonker, 290

Glimmerus
Otto, 265, 423, 443
Glint, van der
Jacomine, 380
Godefroy
Griffijn, 337
Godijn
Jacob, 413
Goes, van der
Philips, 301
Goesbergen, van
Maria, 274
Goltstein
NN, 434
Gomarus
Franciscus, 229
Gommersbach
Tielman, 426
Goor
Arnold, 429
Gouge
Robert, 419
Gout
Hendrik, 216
Goyer, de
Antoni, 290, 291, 307, 313, 374, 391, 415, 435,
438, 452
Claes, 304
Claes Evertsz, 380
Floris, 249, 251, 253, 257, 260, 298, 301, 391,
392, 396, 411, 423, 452, 460
Johanna, 306, 366
Grave, van
Beliken Peters, 225
Grevinchovius
Nicolaus, 377
Griethuizen, van
Cunera, 320
Groen, van
Elisabeth, 410
Groot, de
Hugo, 234
Grovestein, van
Fabius, 369
Gruyter, de
Peter, 291, 424, 452
Gysius
Johannes, 298, 443
Haaften, van
Jan, 241
Hagen, van der
Cornelis, 322
Pieter, 350
Steven, 350
Hagenau, van
Johanna, 437
Halink
Abraham, 331
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Haluvin, de
Martin, 335, 336, 341
Ham, van der
Barend Jurriensz, 215, 244
Hamel
Agatha, 388, 390
Jacob, 395
NN, 323, 369, 391
Hamsch
Cornelius, 373, 410
Hanselaar, van
Agnes, 386
Hardenberg, van
Gijsbrecht, 270
Hardenbroek, van
Gijsberta, 302
Maria, 236
Pieter, 205, 309, 386, 418
Haren, van
Margriet, 205
Harff
familie, 369
Haringhoek, van
Antonius, 409
Harlar, van
Floris, 413
Harmansz
Jacob, 230
Jan, 242, 244
Hartevelt
NN, 277
Harthals
Neeltgen Alberts, 431
Harwijk, van
Abraham, 392
Jacob, 369
Hattemius
Johannes, 224, 230, 231, 232, 233, 240, 243, 443
Hatting, van
Victor Andriesz, 431
Hauwaert
Daniël, 202, 233, 330, 351, 354, 363, 378, 381,
393, 401, 402, 417, 453
NN, 243
Heemskerk, van
Hildegonde, 303
Reynier, 233
Heetveld, van der
Gulielm, 267, 268
Hegge, van der
Gillis, 347
Maria, 421
Heimberg, van
Beatrix Jans, 303
Heinsius
Daniël, 227, 332
Hel Brienen, van der
Frederica (zie ook Brienen), 298

Helm, van der
Steven Lambert, 275
Helmich
meester, 236
NN, 257
Willem, 275
Helmichius
Gerardus, 205, 333, 401, 440, 443
Helmondt, van
Absolon, 203
Franciscus, 203
Helsdingen, van
Adriaan, 291
Elisabeth, 301
Emmerentia, 263
Hendrik, 288
Maria, 324
Maria Adriaans, 413, 437
Theodora, 374
Hemert, van
Eduard, 396, 460
Hendriksz
Adriaen, 415
Beatrix, 402
Cornelia, 265
Cornelis (zie Tiel), 250, 264, 275, 276, 284, 303
Sara, 251, 253, 255, 256, 260, 263, 300
Trijntje, 374
Henning, van
Agnes Johanna, 372
Hensberg, van
Jan, 398
Trijntje Pieters, 371
Heraugière
Maurits, 384, 390
Hermansz
Nieske, 339
Hertaing, de
Daniel, 260, 277
Herwaarden, van
Jacob Gerritsz, 258
Herwijk, van
Abraham, 209
Hessel, van
Johan, 412
Hessels
Adriaentgen, 291
Heteren, van
Margriet, 205
Heurn, van
Lubbert, 397
Heurnius
Adrianus, 426
Jan Thomasz, 413, 437
Justus, 349
NN, 274
Otto, 426
Thomas, 291, 426
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Heusch, de
Hendrick, 254, 258, 259, 266, 269, 270, 271, 277,
278
Heyenberg (of -dal), van
Elisabeth, 420
Heyn
Piet, 367, 398
Hilten, van
Antoni, 204, 216, 363, 369, 410, 412
Catharina, 327
Hoboken, van
Alert Willemsz, 415
familie, 218
Gijsbert, 389, 390, 392, 398
NN, 236, 257, 278, 381
Willem, 265
Hoenkoop, van
Adriaan van Winssen, heer, 396
Hoeven, van der
Barbara, 305, 420
Frans, 262
Jacomine Antonis, 270
Maria Dominicusdr., 417
Stephania, 302
Hoevenaars
Hillegond, 291
Hogerbeets
Mechteld, 215
Rombout, 215
Hoing
Catharina, 415
Homburg, van
Jacob, 358
Margriet, 301
Hommius
Festus, 203, 207, 208, 229, 252, 312, 320, 344,
345, 366, 367, 373, 375, 399, 412, 443
Homs (of Hoens)
Maria, 380
Hond, de
Ytgen (of Sietje) Wouters, 269
Hoogveld
Claartje Claesdr., 337
Hoolck, van der
Gerrit, 218, 391, 392, 411, 439, 452
Gerrit Jansz, 290, 363, 409
Gijsbert, 302
Hoorn, van
NN, 422
Horne, van
Elisabeth, 409, 413
Willem, 409, 413
Hornhoven, van
Seyna, 427
Hornhovius
Anthonius, 207, 239, 240, 241, 306, 308, 309,
310, 311, 312, 319, 444
Horst, van der

Emerentia, vrouwe van, 364, 428
zie Godert van Reede, 305
Houten, van
Pieter, 201, 217, 453
Hove, van
Adriaen Spengel, 398
Hester, 304
Maria, 429
Huges
Jacobus, 346, 427, 444
Thomas, 427, 444
Hur
Noé, 335, 341
Hurman
NN, 391
IJsselstein, van
Elisabeth, 439
Elizabeth, 366
Isen, van
Cornelis Juriaansz, 270
Isidorus
theoloog, 261
Jacobsz
Aert, 411, 450, 453
Cornelis, 415
Françoise, 365
Jan, 419
Jelis, 210
Michiel, 354, 453
Jansz
Abraham, 251, 263, 264, 294, 338, 342, 345,
362, 389
Abraham (zie ook Adriaensz), 249, 250, 251,
253, 255, 260, 303
Absolon, 298, 324, 333, 342, 354
Aeltgen, 339
Antoni, 280, 283, 285
Bernd, 284, 288
Evert, 346
Geertruid, 281
Gerrit, 363
Gerritken, 264
Gillis, 235, 261
Hendrik, 251, 261
Janneke, 426
Jurriaan, 249, 301
Maria, 337
Neeltgen, 261
Thomas, 285
Johannis
Assuerus, 207, 239, 240, 241, 298, 420, 444
Florentius, 221, 224, 230, 232, 243, 244, 246,
247, 444
Hermannus, 242, 244, 444
Johns
George, 409
Mary, 409
Jonge, de
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Bonifacius, 204
Jonkheer, de
Jan, 397
Jorisz
Geertruid, 348
Junius
Bonifacius, 204
Isaäc, 409
kalkman, de, 281
Kamerbeek
Jacob, 435
Kegeling
Elisabeth, 349
Kemp, van der
Adriaan, 290, 292, 307, 453
Jannichgen Jans, 262
Kempen, van (of Kempener)
Lenaert, 253, 269
Kempenaer
Geertruid, 365
Kesteren, van
Gerrit Jansz, 202, 333, 381, 453
Jan Gerritsz, 342
Werner Jansz, 248, 258, 272, 275, 276, 281, 288,
289, 290, 301, 391, 392, 411, 423, 438, 453
Kint, ’t
Guillaume, 413
NN, 216, 424
Kleef, van
Lubbert Jacobsz, 435
Knijff
Cornelis, 290, 329, 349, 351, 354, 355, 365, 393,
396, 453
Jan, 380
Johannes, 329, 347, 351, 380, 427, 437, 444
Willem, 291, 437
Knobben
Geertruid, 225
Koos
Daniel, 210, 217, 237, 247
Kranenburg, van
Petrus Poel, 242, 245
Laethouwer
Dirk, 290
Lamminga
Willem, 237
Lamperswerker
Alexander, 266, 275, 284
Lampsins
Jacoba, 424, 427
Lamsveld, van
Willempje Jans, 299
Lamsweert, van
Michiel, 315
Landaes
Lodewijk, 421
Lange, de
Aleid, 346

Langen, van
Agnes Jans, 255, 358
Langius
Johannes, 201, 203, 206, 208, 224, 226, 227, 228,
230, 238, 239, 241, 244, 245, 246, 253, 256, 258,
260, 262, 264, 269, 271, 273, 274, 276, 277, 279,
289, 291, 293, 297, 298, 301, 444
Johannes, weduwe van, 300
NN, 359
Lanoy, de
Arnould, 342
Lantschot
Gerrit, 315
Laren, van
Daniël, 232, 444
Laurier
Susanna, 417
Lauterbach, van
Barbara, 417
Lawick, van
Margriet, 315
Ledenberg, van
Gillis, 390
Jan, 384, 390
Leech, ter
Willem Willemsz, 266
Leefvelt, van
Marcus, 205
Leemput, van
Andries, 202, 280, 453
Leerdam, van
Jan Claesz, 220, 271, 272, 273, 274, 279, 281,
347, 348
Leeuw, de
Dirk, 424, 431, 453
Leeuwen, van
Balthazar, 366
Barbara, 286, 413
Bernt, 396, 460
Cornelius, 206
Hendrik, 300, 305
Pieter, 259, 264, 265, 266, 287
Leeuwius
Jacobus, 416
Lenart
NN, tamboer, 365
Lenartsz
Jan, 328
Lennep, van
Warner, 403, 413
Leo
Henricus, 413, 444
Lepflerus
Henricus, 230
Leuven, van
Gevart, 374
Leydecker
Jan Willemsz, 437
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Leyenberg, van
Margriet, 343
Lieftinck
Annichgen, 223
Christina, 329
Jacob Woutersz, 205
Reinier, 211, 264, 290, 391, 392, 411, 453
Lienden, van
Mathijs, 392, 411, 435
Lier, van
Maria, 435
Willem, 348, 350
Liesveld, van
Aletta, 421
Linden, van der
Mathijs, 438, 453
Lindenius
Johannes, 203
Paulus, 415
Lingen, van der
Arnout, 243, 379
Geertruid, 356
Jan, 395
Margareta, 434
NN, 210
Pieter Cornelisz, 202, 204, 213, 219, 221, 226,
228, 230, 234, 243, 244, 247, 249, 277, 281, 400,
411, 423, 431, 433, 434, 454
Lintwerker
Gabriël, 211
Livius
Gerardus, 230
Lobbrecht
Catharina, 328
Crijn, 426
Lobi
Maria, 315
NN, schout, 327
Lodewijks
Willemgen, 304
Lodewijksz
Hendrik, 263
Loemel, van
Jan Pietersz, 202, 233, 238, 256, 313, 454
Pieter, 421
Loenersloot, van
Cornelia Andriesdr., 346
Logier
Maria, 225, 372, 373
Loon, van
Jan, 368
Losecaat
Christiaan, 434
Lostat
NN, secretaris, 371
Loutre
Philip, 330, 331, 332, 353
Lucas, evangelist, 261

Lummelin
David, 352
Lynden, van
Aleid, 395
Metje Gerrits, 302
Lyraeus
Justus, 435
Maas
Elisabeth, 430
Machwitz, van
David, 250, 263
Maconius
Johannes, 256
Magnus
Constantia, 418, 420
Jacob, 418, 420, 428
Jacobus, 281
Maria, 281
Mainart
Gillis, 360
Jan, 397
Malapert, de
Louis, 220, 280, 368
Malburg, van
Alfertgen, 288
Man, de
Cornelia, 425
Maniaert
zie Mainart, 397
Mansfeld, von
Ernst, 254
Mansvelt, van
Antoni, 202, 305, 307, 354, 365, 395, 418, 420,
438, 439, 454
Hendrik, 290, 292, 307, 424, 425, 454
Jan, 315, 392, 393, 411, 428, 433, 454
NN, 321
Marcelisz
Jacob, 249, 301, 351, 354, 378, 393, 449
Mark, van der
Susanna, 390, 429
Marquette
heer van, Daniel de Hertain, 260, 277
Martens
Carel, 409, 424, 427, 431, 438, 454
Martinius
Mathias, 310
Mathenesse, van
Florentina, 403
Johan, 308
Margaretha, 308, 362
NN, 416
Matheus
Jacob, 356
Mathijsz
Claes, 310
Metgen, 417
Mattheus
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Johannes, 355
Maurits
prins, 7, 227, 303, 355, 413
Maurois
Thomas, 342
Medemblick, van
Jacob, 202, 204, 213, 215, 219, 224, 234, 243,
369
Margriet, 302, 415
Meer, van der
Claes Adriaensz, 454
Claes Adriaensz, 290, 382, 411, 428, 431
Meerkerk
Claas, 216
Hendrik, 216
Nicolaes, 425
Meerveld, van
Bertra, 315
Meerwijk, van
Cornelis Gerritsz, 279
Meeuwen, van
Anneke Jansz, 344
Mehen, van
Gerardus, 240, 307, 444
Mekeren, van
Abraham, 429
Melanchton
Philipp, 347, 358
Melisz
Michiel, 290
Sara, 305, 358
zie Aemilius, 358
Mepsche
Evert Johan, 416
Merkinius
Conradus, 230, 232, 243, 244, 245
Merode, de
Maria Margareta, 385
Meyer, de
Nicolaes, 438
Michiels
Susanna, 277
Middelhoven, van
Florentius, 203
Middelkoop
Willem Jansz, 392, 400
Mijlen, van der
Gerrit, 322
Mijnden, van
Elisabeth, 397
Jacob, 395
Johan, 397
Mijs
Willem, 225
Milanen, van
Agnes, 433
Miller
John, 335, 342

Millingen, van
Jan, 343, 396, 417, 460
Mode
Aert Cornelisz, 202, 211, 249, 400, 454
Dirk, 215
Jacob, 421
NN, 414
Modeus
Laurentius, 232, 309, 358, 381, 403, 445
Moenisz
Jan, 310
Mol
Jobina, 395
Molen, van der
Andries, 360
Maria Andriesdr., 333
NN, 363
Mom
Margareta, 352
Montjoi
NN, baron van, 374
Morbois
Etienne, 335, 336, 340, 342
Moreelse
Paulus, 290
Moringius
Gijsbertus, 342
Munster, van
Elisabeth, 399, 436
Mynden, van
advocaat, 233
Naey (zie Daey
Marten Pietersz), 367
Nagge
Lysbetgen, 410
Nassau, van
Jan, 328
Lodewijk, 355
Lodewijk, heer van Beverweerd, 409, 413
Nederhorst
zie Horst, 360
Nellesteyn, van
Aleid, 306
Hendrik, 322
Jan, 307, 354, 360, 363, 370, 391, 396, 415, 430,
454
Jan Woutersz, 270
NN, 278
Willem, 202, 205, 211, 214, 219, 224, 225, 226,
231, 243, 247, 248, 249, 252, 254, 255, 258, 289,
303, 455
Nelthorp
Jacob, 377
James, 373, 390
Syphora, 373, 410
Nepraet (Norpraet) van Dieckhoff, van
Johan, 372
Nes, van
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Jenevre (Sandarina), 205
Niellius
Carolus, 415
Nienrode, van
Petrus, 412, 414, 416, 445
Niepoort, van
Wilhelmus, 239, 279, 445
Nieuwendaal, van
Jan, 263, 264
Nievelt, van
George, 304
Willem, 204
Nijenrode, van
Aleid, 422
Anna, 305
Gijsbert Hendriksz, 266
Maria, 419
Nijpoort, van
Cornelis, 313
Gerrit, 417
Isabella, 419
Jan, 426, 433, 435, 438, 439
Jan, 410
Jan Florisz, 219, 282, 309, 324, 360, 378, 379,
388, 389, 412, 455
Rudolf, 437
Nijs
Antoni, 291
Noest
Johanna, 421
Nole, de
Elisabeth, 303
Noordwijk, van
Frans, 351
Noort, van
Amelia, 437
Nordijck, van
Jan Roelofsz, 291
Obdam, van
NN, 434
Oliariu
Jean, 342
Oogert
Michiel, 303
Oortcampius
Arnoldus, 206
Oosterhout, van
Machteld Coenraeds, 310
Oosterzee, van
Regnerus, 206, 445
Oostrum, van
Albert Jansz (Jelisz?), 337
Teuntgen Cornelisdr., 240
Origenes
theoloog, 277
Orum
Rogier, 274
Os, van

Jan Aertsz, 374, 375
Ottgenius
Abraham, 405
Oucopius
Johannes, 203, 206, 439
Overmeer, van
Geertruid, 343, 417
Hendrik, 303
Joost Jansz, 402
Petronella Jans, 415
Overschie, van
Ariaentje Simons, 402
Clement, 337
Oyen, van
vrouwe (zie Wachtendonk), 213, 214
Padtmeer, van
Arnolda, 304
Paes
Catharina Everts, 397, 401
Pallache
Benta en Eva, 369
Izaak, 352, 353, 355, 363, 368, 369, 388, 397,
402
Jozef, 352, 369
Palmart
Christina, 222
Palude, de
Magdalena, 315
Panhuizen, van
Margriet, 413
Pape
Johan (zie Pater), 302
Pasor
Georgius, 387
Passe, de
Chrispijn, 298
Simon, 298
Pater
Jan, 302
Pauli
Lucretia, 304
NN, pater, 372, 382
Paulus
apostel, 261
Paulusz
Carel, 291, 351, 354, 394, 455
Pauw, de
J., 437
Mattheus, 227
Pauwert
Willem, 337
Peelsen
Aert, 298
Pelgroms
Aernt, 223
Pelt
NN, 390
Perre, van de
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Quirina, 410
Peters
Elsken, 337
Petit
Jacques, 396, 460
Petri
Rudolphus, 313, 445
Philipsz
Jacob, 280
Piboos van Abbema
Wijntje, 324
Piek
Judith Wilhelmina, 308
Pierart
Abraham, 329, 330
Bastien, 335, 341
Pierlines
Catharina, 419
Pietersz
Beliken, 225
Cors, 291
Pijl
Peter, notaris, 392
Pinella
Anna, 243
Pinsen
NN, 355
Piscator
Bartholomeus Nicolai, 243, 245, 445
Daniël, 350
Pistorius
Johannes Baptista, 203, 204, 232, 254, 264, 284,
287, 318, 320, 445
Plana, de
Thomas, 288
Ploos
Adriaen, 382, 427
Aert, 392
Johan, 278, 287, 372, 403
NN, 332
Pieter, 372
Tieman, 419
Willem, 437
Ploos van Amstel
Adriaen, 427
Poel
Petrus, 242, 245
Poelgeest, van
NN, heer, 344
Pol, van de
Cornelis, 305, 367, 389
Frank, 286, 367
Gerrit, 254
Helena, 300
Johan, 290, 314, 396, 460
Maria, 397
Polman
Rudolf, 414

Polyander a Kerkhoven
Johannes, 320, 342
Ponsz
Jan, 371
Ponto, del
Hiëronymus, 327
Poppius
Everard, 232
Petrus, 232
Porcelius
Johannes, 203
Portengen, van
Petronella, 315
Potter
Barbara, 346
Pouwels
zie Paulusz, 291
Praet, van
Cornelis, 233, 398, 401
Jacoba, 347
Pré, du
Esaie, 341
Proeys van Fockenbroch
Maria, 351
Puppius
Gerardus, 203, 206, 231, 232, 299, 445
Puteanus
Erycius, 432
Putten, van
Reyer Willemsz, 422
Quaet van Wijckrade
Maria, 419
Quaetgebuur
Maria, 360
Quint
Cornelis junior, 291, 292, 309, 392, 455
Cornelis senior, 202, 307, 309, 329, 338, 353,
354, 365, 367, 395, 415, 455
Radaeus
zie Raedt, de, 260
Raedt, de
Adrianus, 220, 260, 305, 318, 359, 360, 446
Raep
Maria, 434
Ram
Hendrik Crijnen, 346
Johanna Philipsdr., 435
NN, 391, 437
Rampart
Hans, 202, 249, 391, 411, 417, 455
Susanna, 385
Ravenstein, van
Antoni, 424, 455
Rechteren, van
Zeger, 338
Reede van Amerongen, van
Godert, 274, 290, 349
Reede van Nederhorst, van
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Godert, 305, 314, 360, 367, 428
Reede, van
Agnes, 430
Bernt, 418, 420
Cornelia Elisabeth, 421
Eernst, 213, 214
Jan, 323, 348, 362, 391
Lucia, 431
Reeland, van
Andries, 249, 301, 455
Regius, zie Roy, de
Hendrik, 425
Reimerswaal, van
Joost Willemsz, 362, 380
Reinerius
Henricus, 438
Reingolt (of Ryndolf)
voorlezer, 209, 210, 302, 343, 344, 347, 357, 364
Reiniers
Gijsje Jans, 438
Rendolf
zie Reingolt, voorlezer, 209
Renesse, van
Elisabeth, 276
Lodewijk Gerardus, 203, 243, 245, 318, 402,
433, 439, 446
Margriet, 215, 244, 245
Rewis, van
Cornelia Martens, 364
Reychius of Riech
zie Jan Claesz van Leerdam, 272
Rhenen, van
Aert, 375
Antoni Eversz, 286
Hubert, 399, 436
Lysbet Jans, 237
Reinier Hendriksz, 248, 258, 260, 301, 391, 400,
411, 455
Rhoon
Egbertus Otthonius, 311, 446
Ribbe
Gisela, 394
Lysbetgen, 213, 224, 410
Ribbius
Herman, 390, 410, 418, 425
Hermannus, 201, 213, 218, 224, 228, 231, 237,
390, 410, 446
Hermannus (weduwe van), 218, 224
Jannetgen, 237
Wilhelmus, 446
Ridder
Cornelis, 422
NN, 280
Riddersbachius
Wilhelmus, 207, 239, 240, 241, 298, 320, 446
Riebeeck, van
Andries, 249, 301, 455
Maria Jorisdr., 365

Riech of Reychius
zie Jan Claesz van Leerdam, 272
Riemsdijk, van
Harmen, 209
Rijckewaert
Carolus, 233, 446
Rijke, de
Anna Lamberts, 397, 402
Dirk Lambertsz, 216, 320, 321
Jan, 291, 292, 297, 456
Lambertus, 232
Rijn, van
Jan Cornelisz, 313
Rijnestein, van
heer, zie Carel van Utenhoven, 400
NN (weduwe van), 315
Rijneveld, van
Aeltgen, 344
Anna, 258
Jan, 301, 309, 329, 344, 346, 353, 354, 363, 381,
418, 419, 420, 423, 430, 437, 439, 456
NN, 286, 382
Rijssen, van
Geertruid, 221
Jan, 248
Rijswijck
Benjamin, 416
Robbertsz
Steven, 274
Roechusius
Casparus, 271
Roelofsz
Hendrik, 290, 292, 293, 307, 383, 455
Roelt
Hendrik, 383
Rosaeus
Henricus, 230, 242, 243, 280, 283, 285, 446
Rosant, van
Otto, 240
Roy, de
Adriaen, 315
Claes Michielsz, 269
Cornelis Adriaensz, 288
Gerrichgen Jans, 266
Gijsbert Willemsz, 214
Hendrik, 421, 425
Joosgen, 313
Mechteltgen Joostens, 250
Odilia, 339
Royen, van
Adriaan Jansz, 371
Cornelis, 344, 392, 393, 411, 455
Goswijn, 392, 393, 412, 455
Royestein, van
Nicolaes, 339
Rumelaar, van
Steven, 429
Ruppa, de la
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Guillaume, baron, 388
Rutgersz
Hendrick, 245
Ruys
Dirk, 303, 320
Frederik, 333
Gerrit, 263, 354, 456
Peter, 460
Peter, jonker, 396
Ryndolf
zie Reingolt, voorlezer, 209
Ryndolf (of Reingolt)
voorlezer, 210
Salmius
Anselm, 219
Margriet, 419, 425
Sophia, 219
Sanchielles
Abraham, 343
Santen, van
Mechteld Catharina, 360
NN, 391
Reinier Jansz, 322
Sarcerius
Johan, advocaat, 286
Sas, van
Jacob, 327
Maria, 256
Willem, 315
Sasburg
Damas, 395
Savery
Susanna, 269
Sayon
Jacob, 375
Schagen, van
Daniël, 203
Jochem, 369
Johan, 356
Peter Joostensz, 397, 401, 402, 417, 420
Schaik, van
Fycken Damen, 402
Scheffer
Hans Georg, 225, 304, 315
Schellinger
Hilbrand, 418
Schendel, van
Aeltgen Jans, 420
Schipman
Adriaen (weduwe van), 286, 413
Schipperius
Aleid, 217
Schoneveld, van
Jan, 419
Josina, 417
Schot
Alexander, 339
Schotanus

Bernardus, 433
Meinardus, 433, 435, 436, 437
Schouten
Gijsbert Ambrosiusz, 299
Schrasser
Dirk, 429
Margriet, 429
Otto, 390
Schroyestein, van
Hendrik, 396, 460
Schurman, van
Anna Maria, 332
familie, 369
Schuur, van der
Cornelis Geurtsz, 310
Segerman
Ariaen Hendriksz, 415
Jan, 216, 217
Segermannus
Johannes, 206, 412, 446
Selijns (zie Siclers)
Agnietjen, 262
Simon de Tovenaar, 292
Sitton
NN, 288
Slompf
Robrecht Gallus, 225, 372
Slosius
Thomas, 203, 249, 286
Sluis, van der
Abraham Jansz, 322
Jan Jansz, 325, 326
Smets
Maria, 372, 382
Snelrewaard, van
Hendrik, 438, 456
Hendrik Florisz, 322
Jan Florisz, 303
Snoek
Jacob, 324
NN, wed. Jacob van Kleef, 435
Soest, van
Lazarus, 302
Willem, 304
Soester, de
zie Wolf, Herman Jansz, 282
Sogarts
Jacomine, 428
Maria, 327
Solms-Braunfels, van
Johan Albrecht, 432
Someren, van
Machteld Jans, 299, 426
Sophia Hedwig
hertogin van Wolfenbüttel, 314
Sopingius
Adolphus, 231, 232, 252, 446
Sosselius
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NN, 420
Souterius
Daniël, 355
Specht
Pieter, 429
Speenhof
Samuel, 365
Speet (of Spee)
NN, overste, 372
Spenhovius
Aertgen, wed. van Johannes, 397, 401
Johannes, 397, 401, 447
Spiesmaker, de
NN, 270, 275
Splinter
Jacob, 263, 351, 354, 392, 393, 456
Robert, 411, 456
Splithof
Anna, 260
Stamhorst, van
Hendrik, 364
Hendrik Jorisz, 225
Steenbergen, van
Dirk, 223, 291
Willem Dirksz, 291, 301, 307, 354, 456
Stege, ter
Boudewijn, 306
Stel
Judith, 237
Steus
Maria, 421
Steven, van der
Geertruid, 216
Stevens
Fennetgen, 223
Stochius
Nicolaas, 221, 447
Stock, van de
Elisabeth, 248
Stralen, van
Daniel, 380, 381
Sara Hendriks, 410
Strick
Jan, 398
Johan, 205, 215, 244, 245, 309, 313, 323, 333,
348, 362, 369, 382, 430, 439
Maria, 439
Struys
Elias, 426
Stupanus
NN, 288
Suavius
Andreas, 231, 232, 237, 238, 239, 243, 244, 245,
246, 249, 252, 253, 257, 260, 261, 262, 264, 269,
273, 275, 276, 279, 284, 288, 294, 297, 309, 321,
330, 346, 359, 365, 372, 373, 374, 375, 380, 388,
389, 392, 396, 423, 429, 433, 435, 439, 440, 447
Maria, 429

Suffridus
Aemilius, 440
Swaerdecroon
Anna, 291
Swalm
NN, 250
Swanenburg, van
Cornelis, 202, 456
Cornelis Pietersz, 301, 309, 327, 352, 354, 369,
392
Dirk Cornelisz, 202, 203, 214, 224, 232, 234,
243, 246, 249, 252, 253, 456
Otto, 206, 231, 232, 447
Swart, de
Jacob, 349, 380
Maria, 421, 425
Pieter, 221
Swartsburch, van
Hans Christoff, 394
Swerinchovius
zie Grevinchovius, 377
Sypestein, van
Hendrik, 232
Johanna, 384
Maarten Willemsz, 430
Willem, 214, 227, 304
Taurinus
Franciscus, 233, 447
Jacobus, 397
Teckman
Arnoldus, 201, 211, 216, 218, 226, 230, 231, 236,
238, 243, 246, 248, 255, 257, 258, 264, 266, 275,
283, 285, 287, 288, 290, 307, 313, 318, 321, 323,
326, 329, 330, 331, 332, 333, 351, 353, 356, 361,
362, 365, 369, 372, 381, 382, 384, 385, 386, 390,
391, 393, 397,398, 399, 401, 414, 418, 420, 421,
425, 427, 432, 434, 436, 438, 447
Grietgen, 401
Teellinck
Willem, 306, 447
Tegnagel, van
Alexander, 402
Antonia, 322
NN, 277
Telshout, van
Jacobina, 257, 260
Tentenier
Abraham, 322
Catharina, 419
Teschemacher
NN, 244, 245, 283, 364
Thijssen
Trijntje, 342
Thysius
Anthony, 345, 374
Tiel, van (Tielensz)
Cornelis Hendriksz, 250, 264, 275, 276, 303
Tonis
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Marichgen, 237, 238, 251, 260, 264, 265, 273,
277, 285, 289
Trigland
Jacobus, 359, 360, 447
Trip
Elias Eliasz, 429
Tripier
Theunis Dominicus, 426
Trunquet
Sara, 368
Tuyl van Serooskerken, van
Alexander, 421
Reinier, 430
Sandrina, 400
Tuynslijper (Zaunslifer)
Otto, 409
Tye, van
Geertruid, 395
Udemans
Godefridus Cornelisz, 232, 256
Udenhoff, van
Catharina, 268
Uteneng
Floris, 417
Utenhoven, van
Carel, 400
Catharina, 428
Jacques, 396
Johan Antoniusz, 240
NN, 253, 355
Olivier, 269, 304
Utenwaal
Antonia Joachims, 302, 413
Heiltgen, 225
Jan Antonisz, 378, 413
Joachim, 202, 248, 261, 281, 289, 344, 391, 394,
457
NN, gecommitteerde, 370
Utrecht
Aalmoezenierskamer, 220, 224, 228, 283, 293,
366, 379, 396, 401, 421, 428, 435
Ambachtkamer, 427
Annakapel, st., 261, 262
Annakerkhof, st., 260
Anthoniegasthuis, st., 267, 327, 436
Bruntenhofje, 253
Catharijnegasthuis, 281
Catherijneconvent, 224
Fraterhuis, 286
H. Kruisgasthuis, 386, 394
Hamburgerstraat, 285
herberg de Kroon, 288
herberg de Maagd van Gent, 215
herberg de Zwarte Klok, 213
Hiëronymusschool, 202, 221, 397
Hiëronymusschool, 307
huis ’t Wapen van Nassau, 286
huis de Blaasbalg, 248

huis de Drie Schuppen, 393
huis de Wildeman, 325
huis het Landwijf, 333, 393
huis Rodenburg, 277
huis 't Kalf, 257
Jobsgasthuis, st., 367, 420, 427
kameren van Marsman, 212
Leprozen- of melatenhuis, 290
Oudemannenhuis, 367
Oudmunster, crypte, 282
Pesthuis, 309
Statengasthuis, 300
Tuchthuis, 217, 236, 241, 245, 282, 301
Weeshuis, 234, 254, 258, 303, 314, 327, 366,
367, 374
Willibrordhuis, 430
Willibrordshuis, 420
Uytenbogaert
Anna, 322
Anna Pieters, 434
Frans Pietersz, 421
Johannes, 376, 377, 447
Margareta, 437
Peter, 437
Valk
Jan Gerritsz, 363, 364, 370, 371, 372
Valkenaar
Hendrik, 308, 362, 363, 387, 403, 416, 425, 429
Valkenburg, van
Cunera, 369
Valkius
Petrus, 203
Vaquerie, la
joffrouw NN, 380
Varlet
Caspar, 298
Peter, 322
Varsseveld, van
Willemina, 255
Vecht, van de
Aefgen Roelofs, 346
Maria Balthazars, 414
Veen, van
Maria, 322
Velsen, van
Cornelis, 209, 210
Velthuysen, van
Aleid, 437
Anneke, 438
Cornelis, 439
Dirk Jacobsz, 246, 307, 344, 354, 365, 367, 375,
379, 383, 384, 387, 395, 428, 431, 457
Frederik, 417
Herman Warnersz, 351, 354, 361, 362, 363, 367,
370, 378, 387, 393, 395, 419, 424, 431, 433
Margriet, 225
Metgen Cornelisdr., 368
Metje Hermans, 384
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Verbeek
(zie van Beek, van), 423
NN, 423
Verburg
NN, jonker, 460
Peter, 434
Vereem
Reinier, 218
Willem, 249, 267, 301, 392, 400, 411, 457
Verhaer
Cornelis, 209
Evert, 209, 365
Versteeg
Aert, 365
Aleid, 425
Hans, 290, 392, 400, 411, 457
Margriet, 423
Maria Gerrits, 434
Zeger, 322
Verstraten
Gerrit, 425
Hendrik, 434
NN, 383, 424
Verwoert
Gijsbert Pietersz, 202, 214, 219, 224, 228, 238,
239, 242, 243, 253, 257, 389, 398, 457
Jan, 412
Vesekius
Bernerus, 415
Veth
Hendrik, 337
Victor
Frans, 339
Vinck
Adriaen, 422
Jan, 392
Visschenich
NN, 280
Visser
Jan Jansz, 332
Voetius
Gisbertus, 250, 252, 425, 427, 433, 434, 435,
436, 437, 447
Vogelaar
Sara, 313, 417
Vogelensang, van
NN, heer, 289
Volbergen, van
Anna, 300, 315
Vollenhove, van
Anneken Lubberts, 257, 263
Clarisse, wed. van Herman, 429
Herman, 429
Vonck van Lienden
NN, 206
Voorst, van
Antoni, 217
Cornelia Andriesdr., 322

Evert Andriesz, 321
Evert Willemsz, 257, 263
Gerrit Hendriksz, 261
Hendrik Jansz, 261
Judith, 412
Margriet Cornelisdr., 263
Petronella, 424
Sybilla, 391
Willemgen Andriesdr., 291
Vorstius
Adolphus, 410
Vos
Balthazar, 229
Catharina, 209, 219, 419
Johannes, 209
Vosch van Overijssel
NN, 288
Voskuyl
Claes Gorisz, 237
Vreeswijk, van
Bart Pouwelsz, 290, 292, 298, 301, 303
Vries, de
Dingeman, 401
Vrij, de
Cornelis, 359, 360, 447
Vuurse, de
Gerrit van Reede, heer van, 409
Waardenburg, van
Dirk, 410
Wachtendonk, van
Wilhelmina, 213, 214
Waese
Robert, 358
Wallen
Philippe, 335, 341
Wannemaker
Benjamin, 332
Wanroy, van
Arnoldine, 431
Waradi
Samuel, 308
Warmelo, van
Barbara, 219
Warnartsz
Herman, 236
Was, de
Adolf, kapitein, 402
Wassenaar, van
Meindert, 349
Wassenburg
Petrus, 205, 241, 318, 325, 359, 403
Wassenhoven, van
Francisca, 232
Wede, van
Anneke Cornelisdr., 299
Catharina, 428
Jan, 247, 336, 339, 389, 391, 428, 439
NN, 237
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Tyman, 233
Willem Cornelisz, 250
Well, van der
Catharina, 243
Egbert, 438
Gijsbert Jansz, 290, 291, 293, 302, 307, 458
Helmich, 391, 414, 458
Wely, van
Lysbeth Jans, 322
Westenburg
Johannes, 299, 358, 386, 412, 416, 418, 431, 448
Westhuysen, van
Levina, 213, 314
Westrenen, van
A., 294
Arnoud, 434
Catharina, 278, 403
Cornelis (weduwe van), 264, 265, 266, 274, 278,
285, 303
Lubbert, 300, 315
Wijk, van
Andries, 302, 400, 411, 415, 433, 458
Gerrit, 392, 411, 458
Jan, 414
Wijkersloot, van
Antonis, 426
Cornelis, 327, 366, 396, 438
Cornelis Jansz, 290, 301, 306, 350, 354, 381,
439, 458
Digna, 437
Gijsbert, 337, 392, 415, 419, 438, 458
Hendrik, 209, 216, 219, 350, 363, 381, 392, 396,
400, 411, 419, 428, 438, 458
Janneke, 426
Wijngaarden, van
Emerentia, 364, 428
Susanna, 232
Willaerts
Adam, 291
Jacob Willemsz, 354, 363, 458
Willem Lodewijk van Nassau, 247
Willemsz
Reyer, 217
Willem, 367
Wils
Jacob, 354, 438, 458
Wilt, de
Elisabeth, 397
Maria, 240
Winssen, van
Adriaan, 396, 460
Agnietje, 322
Winters
Meynsje, 437
Wirtzfeldius
Johannes, 206
Wismarius (Wisnerus)
Daniel, 358, 360

Witte, de
Maria, 270
NN, 214
Witvelt
Simon, 303
Woerd, van der
Johanna, 422
Woerden, van
Anneke Gijsberts, 337
Wolf
Herman Jansz, 235, 272, 273, 274, 282, 285, 286,
289, 294
Wollin, van
Augusta, 346
Ysendoren, van
Geurt, 380, 382
Zael
Cornelia, 424
NN (wijntapper), 268
Zael van Uteneng
Cornelia, 223
Hendrick, 238
Zarlen
Philipp, 405
Zaunslifer
Otto, 409
Zeel
Georg, 387
Zevender
heer van, zie Zuilen van de Haar, Dirk, 258
Zevender, van
Aleid, 274
Jan, 237
Zijl, van
Johannes, 229
Roelof, 290, 291, 302, 307, 411, 428, 431
Rudolf Anthonisz, 448
Rudolf Antonisz, 235
Rudolf Antonisz (vrouw van), 213
Zijp, van
Claes, 365
Zittardus
Johannes Georgius, 262
Zuermont, van
Adriaen, 315
Zuilen van de Haar, van
Dirk, 258, 297
Zuilen van Nievelt, van
Agatha, 348, 350
Elisabeth, 348, 350
Frederik (zie Aertsbergen), 204
Willem, 204, 302
Zuilen, van
Adolf, 432, 433
Clara, 307
Jan, 304, 434
Leon, 432
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