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Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Christeiycke religie ende voirts in allen zynenhandel en wandel als een eerbair ende vroemionck man toe staet ende schuldich is geweestthe doene, zonder van yetman ter werelt uytvan zijn oneere quaede faeme ofte reputatiegehoirt ofte gesyen te hebben, ende alzoe hijzeeckeren tijde geleden ons onder anderengezeijt ende geremonstreert heefft dat hijgenoechsaem op een beter conditie endeverbeteringhe in Hollant off omtrentWourden aengenoemen was tot een dienderofte minister der Ghristelicke gemeente, overzulx verzouckende van ons een vrientlickaf f gescheij t, t welcke wy hem nyet en hebbenconnen weygeren off ontseggen, soe ishieromme ons zeer (ged?)ijenstelickverzouck ende begeren aen allen(predicanten) overricheden (.. .)erders,predicanten, borgers, ende huysluyden, dathen gelieven willen den zelven WolterusEverardi Wittii voir gerecommandeert teontfangen als een vraen ende duechtsaemenGhristelick jonck man van zynen levenhandel en wandel, hem

assisterende endebehulp doen in alle redelycke zyne begeertenende verzoucken omme hyer nae tot betereofte meerder bequame conditie te geraecken,waer aen ons zonderlinghe vrindtschap endeaengenaem werck gedaen ende bewesen zalweren. Wy willen in gelyckx, soe meerderzaecken aen ons versocht zijnde, dit zelveverdanckbaren mit allen vlyt endeneersticheyt. Sonder (...) ende voorconde. als ick geconditioneert had, t'welck gedaenzyn, souden myn heeren my finalyckbescheyt moegen schryven, ick soudenyetemin op morgen (indient yt weers hadgeweest) nae Dordrecht gereyst hebben, mernu overmidts het haestisch schryven, soudemy dingen zoe haestisch nyet kunnendisponeeren want ick met een beladen schipalhier sitte, te weeten dat ick goeder luijdekinderen in de cost heb ende aen haar oudersgeschreven off zy haer kinders t'Yselstenzoude willen laten volgen, dan of zy se t'huijswillen hebben, is daerom myn vrundtlyckbegeeren dat myn heeren de saecken selversouden willen vorderen om my metten aldereersten fynalyck

t'antwoirden. Oick schryftonse frater Bachusius dat myn heeren naeeen ander wilden uuuijt (sic) seen indien icksoe haestich nyet en wilde coemen, t'welckmyn h(eeren) wel souden moegen doen, soezy doch aen my nyet dan conditionaliterverbonden zyn, nyet meer teeser tyt dan dieheere Godt zy met u luyden altesamen. Methaest den 23 october anno 1583. By my al uwe goetwillige dienaerende vrundt wat ick vermach Henricus Hagenoius bijde nijeuw brug tenhuijsevan AndriesSchot commissarisvande monsteringhe Bijlage II Wij dossaert, schoute, burgemeesters,schepenen ende raiden der stede vanIselsteyn doen the weten ene yegelyckcertificeren worde gerechte waerheyt bydesen, dat d'eersaemen ende vroemenWolterus Everardi Wittius bij onsongefeerlicktwejaeren geledenaengenoemen ende ontfangen is als Rectoronser stede ende schole, alwair d'zelve oijckhem ter eeren inde schole tot dyenst endegoede leere vanden scholieren ende jongejeucht zoe gequeten heeft, dat wy hem dairvan bedancken. Item dat hy hem indegemeente oick

gedragen heeft als een Gristenbroeder ende een lidtmaet van de 309


