




Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 183 kingen tot de school mede te ontslaan, dan, of het diens- tiger zijn zou, hen lot paaschen toe daarin te laten. Menbesloot tot het laatste, doch zoo, dat van de aldus ontsla- genen , diegene op nieuw zouden -worden aangenomen, bij welke,na voorafgaand onderzoek, de school mogt bevonden wordenwel gediend te zijn. Dit laatste bleek te kunnen geschieden metden conrector Witfelt (l), en de lectoren Couck (2)en Christiaansz (3), terwijl aftraden Wirtsens (4), (i) Yt)lgcus zijae instructie zou de rector voorloopig mede in tertiaclasse ondcrwijscn. Daardoor

werd Witfelt van lector tertiae nulector guarfae classis. » M&quot;. Sy m o n Wytfelt, als naer voorgaendelicentie van alle die meesters deser school op nieuw weder aengeno-men tot lector l V classis&quot; Zie Archief, IV. 92. Hij werd in 1607 voor- zien met het rectorschap van't Seminarium S. Pauli. Archief, IV. 348.In cene acte van den 10 Julij 1632 komt hij mij voor als getrouwdzijnde met Lijsbcth, Jacobs dr. van Nole. Uit haar testament,van den 20 Sept. 1624, blijkt, dat zy van te voren gehuwd wasaan eenen Vermeer, van wien zij onderscheidene kinderen had.Zij teckcnde zelve L ijsbot Nole, en was van het geslacht der alskunstenaars

vermaarde Nol e's, zoo als bij cene andere gelegenheidnader zal Wijken. (2) Was geweest lector V. classis, cu trad nu weer in als lectorVI classis. Archief IV. blz. 92. Ilij werd als zoodanig ontslagenin 1614. » M'. D i cd. Camphuysen, den 25 Febr. 1614 aengeno-men tot schoolmeester in sexta doste, in plaats van P. Couck,die van denselven dienst is gelicentieert ende evenwel voor een jaersyn gagiesal genieten.&quot; Archief, IV. blz. 99. Vergel.bis. 366. DezeCamphuysen werd weer iu die hoedanigheid in 1617 opgevolgddoor J a c. B ij n. Archief, IV. blz. 370. (3) Tot daartoe lector VIII classis, en als zoodanig weder aange- nomen. Bij

besluit van den 28 Sept. 1607 werd hem bij provisiegeconsenteerd gebruik te mogen maken, van de woning, door Wit- je! t geruimd, en bij eene diergelijke resolutie, van den 11 Jan.1616, » in regart van zijne zware familie, als belast zijndemet een huisvrouw en 10 levendige kinderen, ex gratia&quot; toegelegd,80 gl. jaarlijks. Archief, IV. blz. 348 en 369. (4) Archief blz. 348. Vergelijk blz. 349. 19*



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 184 Gnoop(l), Hoze (2) en K enne we c h (3), en aangesteldwerden Matthaeus Gaesarius (4) en Adriaan Matlhijsz.van Bilscn (5). (1) Eigentlijk reeds ontslagen in 1606. Archief, blz. 342. Vergef.blz. 349. 381. (2) Hij ondervond, even als Kcnnewech, na zijn ontslag, nogmeer dan eenmaal de milddadigheid der regering. Archief, IV. blz.93. sqq, en 351 sqq. Naar woorden als deze: »Mr. Aert Hosevan Boxtel, lect. VI cl., uyt commiseratie eudc gratie op svndoleantien cnde lamcntatieii voor de laetste revse, 87 L. 10 S.,&quot; zoumen wel mogen oordeekn,of, dat hij zich in zeer benaatiwde omstan- digheden bevond, of, 'dat hij weinig eergevoel bezat. Ik vinde hemna zijn ontslag, te Utrecht

als notaris praktiserende, en zoo 't mijtoeschijnt niet zonder succes. »M'. H. van Detten, adv., ver-thoendc proc. by Jor. Anto. v. Amstel v. Mynden t'Utrecht voorMr. Aert Hose v. Boxtel, notarius, 11 Jul. 1611 op hem ge-passeert&quot; elc., begint cene acte van 17 Jul. 1611. Wanneer hij eeddeed , bleek mij niet. (3) Was lector VII cl., «n werd als zoodanig ontslagen. Archief,IV. blz. 93. Vcrgel. blz. 351. 355. 357. Andr. Jansz. Kenne-wcch was getrouwd met Geertgen Gysberts dochter, gelijk mijblijkt uit een stedelijk register op den 25 Apr. 1606. Ik ont- moette hem nog in eene acte van 9 Jan. 1613 Kennewech's vond ikvoor't overige in de Utrechtsche registers reeds vroeg in de XVI eeuw. (4) Aangenomen tot Zeef. V classis, Arthief, IV. blz. 365. Hijwerd weer

ontslagen in 1613, en opgevolgd door R u d. vanM u ij d e n. Archief, IV. blz. 365. » Matth. Ca e s ar i u s&quot; slaatop den l April 1613 in 'sraadsdag. boek aangeteekend, »&ct. quint.in de grote schole van S. Hieronymus, is op syn ernstich versoek ,naer voorgaende advys vanden kcrkenraet deser stadt ende rectorvan 't voorsz. school, van denselven synen di«nst by den magistraetdcser stadt gelicentieert ende ontslagen.&quot; Archief, IV. blz. 365. Hijhad tot vrouw Margareta de Cotet, als welker man hij in 1616aan Adr. Henriksz. van Cuylenborch » transporteerde een hui-singhe, genaempt die Poorte aen de oostside der Oude Gracht, tusschende Geerte- en Smcebrugh, met den erve binnen de voorpoortswech,oostwaerts van de poort van DolenshofF tot

westwaerts in de stad-grafte toe.&quot; Stedel. Beg. 29 Apr., 1616. (5) Adr. Matthijsz. van Bilseu, aangenomen tot lector VU



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 185 Van bijzondere voorvallen met Zwaerdecroon en de schoolonder zijn bestuur gebeurd, weet ik niets te berigten. Naar lietingekomen schoolgeld ie oordeelen, was het getal der school- kinderen gedurende zijne amtsvoering althans niet kleiner, danhetzelve onder die van zijnen voorganger Luntius geweestwas. Dit verschil blijkt echter niet van dien aard te zijn geweest],dat men daarvan tot eenen bijzonderen bloei der school onder«ijn bestuur zou durven besluiten (1). Als geenzins onbeduidendmag opgemerkt worden, dat er in dien tijd een bijzonder

schrijf-meester aangesteld werd (2), welke maatregel neg lang daarna classis, in plaats van Kennewech. Archief, IV. 93. Bij besluitvan den raad werd hem als »meester in 't Froter/iuis ende lectorteptanorum in de groote school, in 't vertrouwen, dat hij in eenecu andere betrekking in goede officie zou continueren, eene jaarlijk-sche toelage van 200 gl. geconsenteerd»&quot; Archief IV. blz. 385. Hijhad tot vrouw Cuuera Otten dochter, en bij haar eenen zoonOtto, die volgens eene -acte van den 8 Oct. 1660 nog onmundigwas. Uit dat zelfde stuk blijkt,, dat Mr. Adriaan tusschen 1656en 1658 mo«t zijo overleden. (1) Vergelijk hiervoor mijn

Archief, IV. blz. 90 sqq. (2) Ken raadsbesluit van den 20 Maart 1608, houdt in: » ... tehandelen met Verhaer, omme de jeugd in de schoole twee urendes daechs te leercn schryven;&quot; eu een dicrgelijk van den 20 derzclvermaand: » de raad gehoort het rapport vandc scholarcheu', dat sy opbehagen des raats aengenomcn hadden voor den tyt van een half.jaar, E. Yerhaer, etc. li«eft daerinne belieft etc.&quot; Archief, IV. blz.380 sq. Hij werd daarna in zijne dienst gecontinueerd. Archief, IV.blz. 9'i: » E v. Verhaer, 120 L., voor een jaer loens, versch. 160'.),van dat hy 's middaechs ende 's avonds naar de ordiaaris-lessen,beeft den

studenten loeren schryven.&quot; Elk leerling had daarover,boven het ordinaris schoolgeld te betalen l stuiver ter maand.Archief, IV.hlz. 314. Hij werd in 1623 daarin opgevolgd, doorCorn. van Velzen. Archief, V. blz. 337. Hij was gerouwd metGeertruyt, Jacques Kempenere dochter. Mr. Evert Ver- haer, franchojs schoolmeester ende Gertruyt Jacques Kempe-uere dochter, syn huysvrou, hebben etc. tnalcandtren reciprocegelyftodit etc. Stedd. register, 100S). Nov. 18.
















