
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com

https://books.google.com/books?id=BX9oAAAAcAAJ


Over dit boek
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Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
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Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
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individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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BEIR IC HIT.

Bij de uitgaaf van dit tweede stuk, die reeds in

het eerste werd aangekondigd, heb ik alleen op te

merken, dat de archiefstukken der gemeenten Hoorn,

Knollendam, Purmerend en Vlissingen, onder de

tweede afdeeling voorkomende, niet in eigendom aan

de Amsterdamsche gemeente zijn afgestaan, maar ter

bewaring haar zijn toevertrouwd, voorts dat de stukken

in diezelfde afdeeling Dantzig betreffende, hoewel ge

deeltelijk behoorende onder V afd. XV van 't Eerste Stuk

(Commissie voor Buitenlandsche nooden) hier bij elkan

der zijn gevoegd, om het gelijksoortige niet te scheiden:

en eindelijk dat eenige hooggewaardeerde geschenken,

sedert de toezending van het Eerste stuk ontvangen,

het geven van een toevoegsel noodzakelijk maakten.

Na het voltooien van dit geheele werk blijft mij

over mijn dank te betuigen voor de trouwe hulp mij

betoond door de Heeren D. LoDEEsEN en G. L. FUNKE,

gedurende den tijd dat zij de betrekking van custos



vervulden, maar vooral een erkentelijke hulde te bren

gen aan hun opvolger den heer A. BLEEKER, die met

onbezweken ijver zich knveet van zijn vaak verdrietige

en altijd vermoeiende en tijdroovende taak. Hun trouwe

zorg worde erkend door allen, die zich over de uit

gaaf van dezen Inventaris verblijden /

J. G. DE HOOP SCHEFFER,

Archivaris.

AMSTERDAM,

F eb r u a ri 1884.
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B.

ARCHIEF DER GEMEENTEN TE AMSTERDAM.

I. LIDMAATSCHAP.

a. Lidmatenboeken en Statistiek.

1. Lidmatenboeken: a. Van de gemeente der

Waterlanders, (kerkgebouw bij den Toren). Anno

1612-1673. 4 dln. fol., de twee eerste onder den

titel van Memoriaal van de handelingen der gemeente

en memoriaal der dienaren door Reynier Wybrandtsz.

en Notitie van “Gebreckelicke lidmaten” (Banboek)

1646-1678. 1 deel.

b. Van de gemeente der Vlamingen, (bij het Lam).

Doop-, trouw- en aanwijsboek. Anno 1625-1670,

met register. 2 dln. fol.

c. Van de vereenigde Vlaamsche en Waterlandsche

gemeente, (Het Lam en de Toren.) Anno 1668–

1829. 3 dln. fol.

2. Statistiek der gemeente bij 't Lam en den Toren

in 1676: 't getal leden wordt begroot op 2369, dat

der bedeelden op 345, behalve de kinderen.

3. Alphabetisch register der leden, 1774. fol.

4. Lijst van de zusters der gemeente 1769-1774,

die als klapper op de wijkboekjes voor het huisbezoek

gediend heeft.

I
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5. Lidmatenboeken a. Van de gemeente bij de

kerk: “De Zon”, 1686-1801. 3 dln. fol.

b. Van de Oude Friesche gemeente, bij de kerk

“De Arke Noach”, 1676-1751. 1 deel fol.

c. Van de Vereenigde gemeente aangelegd 1830.

6. Lijst van leden opgemaakt voor het aanleggen

van 't nieuwe lidmatenboek in 1830.

7. Statistieke tabellen van de leden en de getal

sterkte der gemeente, 1830, 1831, 1838, 1841, 1843,

1844 en 1845. -

8. Staten van de getalsterkte der gemeente 1831

1870. 3 st. in plano.

9. Rapporten over de getalsterkte der gemeente,

1830-1861 (ontbr. 1836).

10. Naamlijsten der leden met hunne woonplaatsen,

ingericht voor 't jaarlijksche huisbezoek van 1827 af.

11. Naamlijst van leden wier woonplaats onbekend

is, 1837-1846.

12. Lijst der leden met verwijzing naar de wijk

boekjes van 't huisbezoek voor hun woonplaatsen,

met aanwijzing van vertrek, overlijden enz. beginnende

1848. 3 deelen fol.

13. Brief van Quarles van Ufford, uit de lid

matenboeken inlichting verzoekende omtrent een

paar zijner voorzaten.

30 Nov. 1841.

w---------- ---- --
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26 Januari 1714.

26 Januari 1714.

b. Kinderboeken.

14. a. Van de Oude Friesche gemeente, bij de kerk

“De Arke Noach”, 1714-1750. I deel.

b. Van de gemeente bij 't Lam en de Zon en van

de Vereenigde gemeente, opgemaakt uit de

oude registers, die den 14" Aug. 1811 zijn

ingeleverd ter griffie van den burgerlijken

stand. 1 deel.

c. Van de Vereenigde gemeente beginnende 1801.

3 deelen.

15. Extract-besluit van burgemeesters, omtrent het

aanleggen van een geboorteboek bij de Friesche

Doopsgezinde gemeente (Arke Noachs) te Amster

dam ; en model-afkondiging aan de gemeente be

treffende deze aangelegenheid. 2 blz. fol. en 1 blz. 4°.

16. Kopie uit de handvesten van Amsterdam 2de

dl. N°. 2 1°. boek 8°. hoofdst., betreffende het bij

houden der geboorteboeken in de Doopsgezinde ge

meenten. 2 blz. fol.

17. Extract uit het 9e Groot memoriaal, berustende

ter secretarie der stad Amsterdam, waarin verklaard

wordt dat, op voorstel van burgemeesteren, de Doops

gezinde gemeenten kinderboeken hebben aangelegd,

waarvan de aanteekeningen in rechten zullen gelden

en wel bepaald bij het aanvragen van poorterrechten,

2 blz. fol., met afkondiging aan de gemeente om

ingevolge bovenstaand besluit behoorlijke en juiste

opgaven te doen van den geboortetijd hunner kin

deren. 1 blz. fol.

18. Formulier extract-geboortebewijs bij 't Lam,
1 e
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bij de Zon en als model bij de Hervormde Gemeente

(N.-Z. Kapel.)

18 Juli 1811. 19. Aanschrijving van den Maire tot het inleveren

der doop- en geboorteboeken ter griffie van den bur

gerlijken stand.

26 Juli 1811. 20. Extract uit het verbaal van 't verhandelde bij

den maire, waarbij 't verzoek om vrij te blijven van

't inleveren der doop- en geboorteboeken geweigerd

wordt.

1 Aug. 1811. 21. Kopie-adres aan den adjunct-maire om de

opgevraagde doop- en geboorteboeken althans nog

een week te mogen behouden.

13 Maart 1821. 22. Brief van de commissie tot den burgerlijken

stand te Amsterdam verzoekende, dat de kosters

gelast worden opgave te doen van de geboorte van

kinderen met of kort na 24 Juli 1811 in hun ge

boorte-registers eventueel ingeschreven.

23. Blanco geboorte-extracten uit het kinderboek. 2 st.

20 April 1808. 24. Brief van een buitenlid, verzoekt inschrijving

van zijn kind in 't kinderboek der gemeente.

29 Juli en 18 25. Rapporten over het aanleggen van een nieuw

"" lidmatenboek en een nieuw kinderboek. 22 blz. fol.

en 8 blz. 4°.

26. Aanvrage om afschrijving van kinderen uit het

kinderboek, die vroeger voor de gemeente bestemd

waren. 1 blz. 4°.
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6 Juli 1816.

14 Dec. 1824.

26 Maart 1835.

1835.

Juli 1852.

Juli 1882.

c. Opleiding tot lidmaatschap en godsdienst

onderwijzer.

27. Oproeping van de broederschap bij het Lam om

de kinderen ter catechisatie te zenden, aangedrongen

door het bericht dat een Kort Begrip uit de tot

nog toe gebruikte Aanleiding tot de Christelijke

Godsdienst is opgesteld (circa 1680). 1 blz. fol.

28. Rapport van een kerkeraads-commissie, op een

voorstel, om met de catechisatie, die des Zondags

na kerktijd gehouden wordt, een uitgebreider gods

dienst-onderwijs, ook voor volwassenen, te verbinden.

3 blz. fol.

29. Instructie voor den godsdienstonderwijzer der

gemeente. 3 blz. fol.

30. Brief van K. Wybrands, verzoekende tot cate

chiseermeester te worden aangesteld.

31. Commissie-rapport over het aanstellen van een

godsdienstonderwijzer en instructie voor den gods

dienstonderwijzer.

32. Vijf aanvragen van verschillenden, om voor de

betrekking van godsdienstonderwijzer in aanmerking

te komen.

33. Circulaire aan de leden der gemeente, berichtende

de aanstelling van J. Knipscheer tot godsdienst

onderwijzer en bepalingen over de catechisatie.

34. Rapporten prijsuitdeeling, 1845, 1846, 1848,

1860, 1861 en 1862.
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5 Febr. 1722.

7 Aug. 1828.

20 Jan. 1831.

1793-1851.

9 Nov. 1796,

1802.

17O1-1772.

35. Brief van J. Verheyde te Amsterdam, aan de

gemeente bij het Lam, om begunstigd te worden

met de levering van catechisatie-prijzen. 1 blz. 4o.

36. Van regenten van 't weeshuis der Doopsgez.

collegianten, voorstellende dat de catechisatie in hun

gesticht voortaan door één der leeraren worde gehouden.

37. Rapport van een kerkeraads-commissie, over de

vergunning van godsdienstonderwijs aan hen, die

oorspronkelijk voor andere genootschappen bestemd

zijn. 8 blz. fol.

38. Bijlagen tot de notulen, verklaringen, rappor

ten enz. van de vaste kerkeraads-commissie, die

overeenkomstig voorgaand rapport in 1831 is

aangesteld.

d. Toetreding tot lidmaatschap:

1. Door den Doop.

39. Aanvragen om tot den doop te worden toege

laten. 4 stuks,

40. Brief van Abr. Visser, den doop verzoekende

met overlegging van bedenkingen, daartegen inge

bracht, omdat hij een openbare betrekking bij den

gewapenden burgerdienst bekleedde. 6 blz. fol.

41. Verzoek van vroeger andersdenkenden om tot

het lidmaatschap der gemeente te worden toegela

ten. 7 stuks.

42. Attesten van goed gedrag, vooral voor het



-

13 Oct. 1821.

11 Maart 1823.

1816 en verv.

14 Nov. 1643.

1753-1800.

1716-24.

ſ

toelaten tot den doop; ingediend bij den kerkeraad

bij 't Lam. 15 stuks.

43. Verklaring eener kerkeraads-commissie, dat

een door haar ondervraagde aankomeling een vol

doende geloofsbelijdenis afgelegd heeft en door haar

voor den doop wordt voorgesteld. 2 blz. 4°.

44. Verklaring door commissarissen van de Kweek

school voor de zeevaart, ten aanzien van 't gedrag van

5 kweekelingen, die den doop wenschen te ondergaan.

45. Brieven van oud-leeraren der gemeente, over

toelating hunner leerlingen tot het lidmaatschap.

46. Brief van de gemeente te Leiden aan de

Vlaamsche te Amsterdam ; ongunstig getuigenis

over zekeren Pieter Israels. 1 blz. 4o.

2. Door attestatie.

47. Attestaties ingediend bij 't Lam vóór 1668.

•

48. Dito, dito, ingediend bij Lam en Toren van 1672

tot de vereeniging, alphabetisch naar den naam der

gemeente waardoor zij zijn afgegeven, en chronol.

gerangschikt.

49. Dito, dito ingediend bij de Zon.

50. Dito, dito ingediend bij de Vereen. gemeente

van 1801 af.

51. Afkondigingen aan de gemeente, over het ver

trek en de overkomst van leden. 4o.

52. Kennisgeving dat attestatie naar de gemeente

te Amsterdam is afgegeven. 3 st. . -
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April 1674-1823.

1844 tot 1851.

10 Juli 1855.

3 en 13 Juni 1835.

30 Jan. 1839.

29 Febr.

28 Maart 1724.

20 Sept. 1847.

2 Dec. 1847.

26 Juni en 31

Juli 1777.

53. Brieven uit verschillende gemeenten met naricht

over personen wier attestatie afgegeven is. 6 st. (bijv.

over Dr. Crellius).

54. Brieven van de gemeente te Steenwijk met

bijgaande bescheiden over 't lidmaatschap van een

met attestatie vertrokken broeder. 6 st.

55. Brief van Ds. A. Campagne te Ommerschans,

over eene attestatie. 2 blz. 4°.

56. Brieven van de gemeente en den leeraar te

Leiden, over 't ontbreken der getuigenis aangaande

het gedrag na den doop in de attestatie. 2 stuks.

57. Brief van de gemeente te Bolsward, over het

ontbreken der getuigenis van gedrag na den doop

in eene attestatie. 2 blz. 40,

58. Aanteekening over de wijze waarop men bij het

Lam een zuster van de Zon overgekomen aanneemt,

1 blz. kl. 8°,

59. Brief van de vereenigde Christel. gemeente te

Dokkum, met verklaring omtrent den doop, dien een

lid, nu naar Amsterdam vertrokken, bij haar onder

gaan heeft.

60. Rapport van eene kerkeraads-commissie, over

het al of niet verplichte om een attestatie aan te

nemen. 4 blz. fol.

61. Twee brieven over de weigering eener attestatie.
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17 April 1856.

21 Aug. 1733.

1 Aug. 1816.

21 Sept. 1848.

62. Brieven houdende bedenkingen tegen het aan

nemen van attestaties 1846 enz. 8 st.

63. Brieven van verschillende gemeenten wegens 't

verleenen en verstrekken van borgtochten, alphab.

gerangschikt.

64. Lijst der gemeenten die een tienjarigen borg

tocht hebben aangenomen met bijgevoegde extracten

uit de notulen-boeken over deze aangelegenheid.

65. Circulaire aan de kerkeraden der Doopsgez.

gemeenten houdende nadere regeling over het uit

reiken en aannemen van attestaties met bepalingen

omtrent den onderstand van leden, die naar elders

vertrekken of herwaarts overkomen. 5 ex.

e. Continuatie van lidmaatschap.

66. Kopie-continuatie van lidmaatschap afgegeven

door den kerkeraad bij het Lam. 1 blz. 4°.

67. Dito om toegelaten te worden tot het avond

maal bij de Hervormden. 2 blz. fol.

68. Brief van een broeder der gemeente, die onder

terugzending zijner attestatie voortdurend verlangt

lid der gemeente te blijven.

69. Blanco continuatie van lidmaatschap.

70. Aanvragen van leden om continuatie van lid

maatschap. 6 st.
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3 Dec. 1853. 71. Bezwaarschrift omtrent de bepaling dat afwe

zige leden continuatie of attestatie van lidmaatschap

moeten aanvragen. 2 blz. fol.

f. Eindigen van lidmaatschap.

1678-1860. 72. Verklaringen van personen, die 't lidmaatschap

bij de gemeente opzeggen. 21 stuks.

73. Aanvragen om attestatiën aan den kerkeraad bij

't Lam. 21 stuks.

74. Dito bij de Zon. 3 stuks.

75. Dito bij de Vereen. gemeente. 28 st.

76. Model-attestatie van lidmaatschap, zooals die

afgegeven werd door de gemeente in de Zon. 1 blz.

fol. druks.

77. Dito van de Vereenigde gemeente. 2 st.

1855. 78. Rapport eener commissie, over de invoering van

een nieuwen vorm van attestatie, met 2 bijlagen.

79. Blanco attestatie sedert 1855. 2 st.

80. Berichten dat de van hier verstrekte attestatiën

zijn aangenomen.

a. van 't Lam.

b. van de Zon.

c. van de Vereenigde Gemeente.

81. Weigering van afgegeven attestatiën.

-eee



18 Nov. 1604.

12 Jan. 1666.

16 Juli 1670.

23 Oct. 1687.

II. GEMEENTE-GOEDEREN.

A. KERK GE B O U WE N.

DE ARKE NoACHs,

(N. Z. Achterburgwal)

82. Papieren betreffende het kerkgebouw de Arke

Noachs.

a. Acte van opdracht van het erf (Achterburgwal

bij de Lijnbaansteeg), aan Albert Verspecht.

Perk. m. uith. zegels.

b. Kopie van de vorige acte waarbij gevoegd is een

acte van Albrecht Verspecht verklarende dat het

erf op zijn naam gesteld en het gebouw daarop

sedert gesticht, het eigendom is der gemeente

van Lubbert Gerrits. 1606.

83. Proces-verbaal eener insinuatie van die bij

het Lam, aan diakenen der gemeente van P. J.

Twisck, om zich te verklaren over den huur van de

bij hen gebruikte predikplaats in de Oude Nieuw

straat. 3 blz. fol.

84. Acte van opdracht van het kerkgebouw door

diakenen der gemeente bij 't Lam aan Jan Jac.

Schipper, Pieter Jansz. Abbekerk en Pieter Gerrits,

leden van den kerkeraad der gemeente van de Oude

Friezen.

85. Acte, waarbij de erfgenamen der drie voornoemde
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31 Aug. 1720.

Januari 1815.

11 Mei 1593.

kerkeraadsleden verklaren, dat het erf en het daar

opstaande veel vertimmerde kerkgebouw, nu genaamd

de Arke Noé, het eigendom is van de gemeente der

Oude Friezen.

86. Verzoekschrift met gunstig apostil, aan burge

meesters en regeerders van Amsterdam door diakenen

der Friesche Doopsgezinde gemeente om hunne gods

dienstige vergaderplaats, tot nog toe in de Arke

Noachs op den N. Z. Achterburgwal, te mogen over

brengen naar het door hen aangekochte gebouw op de

Prinsengracht met uitgang aldaar en in de Prinsen

straat, voorheen genoemd de Kleine Zon. 1 blz. fol.

- 87. Grondteekening van 't kerkgebouw de Arke

Noachs in de Prinsenstraat. 1 blz. fol.

88. Notitie van de goederen in de kerk de Arke

Noachs voorhanden, bij de vereeniging met de Zon

1 blz. fol.

89. Huurceelen van een huis en pakkelder op den

N. Z. Achterburgwal bij de Lijnbaansteeg genaamd:

de Arke Noachs en van een daaraan palend pakhuis

in de Oude Nieuwstraat. 12 stuks.

90. Aanteekeningen en papieren betreffende den

verkoop dezer voornoemde perceelen. 7 st.

2 BIJ DEN TOREN.

a. Stichting en opheffing van het kerkgebouw.

91. Acte van schepenen in Amsterdam, waarbij een

huis met 2 roeden lands, buiten Jan Rodenpoort,
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1565-1738.

1680?

20 Nov. 1810.

8 Dec. 1810.

14 Nov. 1811.

1812-1814.

aan Cornelis van Tongerloo, onder bepaalde voor

waarden, opgedragen en deze voor de kooppenningen

gekwiteerd wordt. 1 blz. smal folio, op perkament

met zegels.

92. Eigendomsbewijzen van het kerkgebouw en

belendende huizen. 18 st. in een bijliggende lijst

omschreven.

93. Twee grondteekeningen van het kerkgebouw

en twee teekeningen voor een ontworpen verbouwing

door Jochem van Gend.

94. Rapport omtrent de geschiktheid van 't kerk

gebouw bij 't Lam, om als eenige vergaderplaats

der gemeente te dienen. 4 blz. fol.

95. Circulaire aan de leden der gemeente, naar aan

leiding van het door sommige uitgedrukt verlangen,

om althans nog één jaar de beide kerkgebouwen te

behouden; de leden worden tot milde giften voor

dat doel opgewekt. 2 blz. 4°.

96. Rapport der kerkeraads-commissie over het

wenschelijke om voortaan één kerkgebouw in plaats

van twee te gebruiken en over de veranderingen,

die daarvan het gevolg zullen zijn. 9 blz. fol.

97. Stukken betreffende den voorgenomen verkoop

van het kerkgebouw bij den Toren en twee belendende

huizen aan het rijk, om tot een hoog gerechtshof

ingericht te worden.

a. Brief van den prefect de Celles, 22 Mei 1812 om de

stukken vereischt tot het sluiten van den koop.



14

b. Aanschrijving van den prefect, 22 Mei 1812,

aan den maire om de Doopsgez. gemeente be

hulpzaam te zijn in 't verkoopen van haar

kerkgebouw bij den Toren.

Extract-notulen, 25 Mei 1812, waarbij de kerke

raad zich verbindt tot den verkoop tegen den prijs

door deskundigen vast te stellen.

Kennisgeving, 27 Mei 1812, dat tot expert

benoemd is G. H. Broekhuizen nevens den

expert van wege den kerkeraad N. v. Someren.

Acte van schatting, 3 Juni 1812, door de experts

op f 19,000.

Brieven 19-24 Juni 1812 over de regeling

van de uitbetaling.

Aanvraag van den kerkeraad, 14 Januari 1813,

om beslissing over den verkoop en antwoorden

daarop.

Keizerlijke machtiging tot den verkoop 14 Aug.

1813 met begeleidend schrijven.

Aanvraag van den prefect 23 Sept. 1813 om

gemachtigden te benoemen tot het passeeren

der koopacte.

Brief 15 Oct. 1813 aan den maire tot begeleiding

van een projectacte van overdracht; eene nadere

machtiging der commissie en eene acte van

algemeene bekendheid, dat het kerkgebouw en

de huizen het eigendom der gemeente zijn.

Brief van den maire, 19 Oct. 1813, aan den

prefect ter begeleiding van de vorige stukken.

Van den prefect, 20 Oct. 1813, op bespoediging

van den verkoop aandringende, met begeleidend

schrijven van den maire en concept-antwoord

der commissie, 24 Oct, 1813.

m. Contract van overdracht 26 Oct. 1813.
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Kennisgevingen 30 Oct. en 2 Nov. 1813 dat

C. Soleil van rijkswege benoemd is tot het

overnemen der verkochte perceelen.

Procesverbaal 5 Nov. 1813 van deze overneming

en begeleidend schrijven van den prefect.

Brief van de commissie, 3 Januari 1814, aan

den commissaris-generaal in het departement

der Zuiderzee aandringende op betaling van den

koopprijs met de antwoorden daarop.

Van den commissaris-generaal 6 Januari 1814

tot vernietiging van den verkoop en antwoord

daarop door de commissie die zich daartoe

bereid verklaart mits tegen schadeloosstelling. .

Van den burgemeester, 4 Mei 1814, om ver

mindering van het bedrag der schadeloosstelling

en antwoord daarop, 6 Mei 1814.

Acte van vernietiging van den koop, 17 Juni 1814

tegen f 4000 schadeloosstelling.

Begeleidend schrijven, 16 Juli 1814, van eene

ordonnantie tot uitbetaling van f 4000.

Verantwoording dezer som na aftrek der on

kosten, 28 Juli 1814.

98. Stukken betreffende de slooping van het kerk

gebouw.

(E.

b.

Authorisatie van den burgemeester,25 Nov. 1814.

Voorwaarden bij de slooping in acht te nemen,

31 Januari 1815.

Biljetten van inschrijving voor de slooping.

99. Contract van verkoop van predikstoel en

orgel aan de Doopsgez. gemeente te Leeuwarden.

2 blz. fol.
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1643-1654.

6 Mei 1656.

30 Oct. 1671.

25 Jan. 1674.

7 Febr. 1674.

12 April 1674.

1 Juni 1674.

Febr. 1677.

b. Handelingen met belendende eigenaren.

100. Stukken betreffende het onderhoud van een

gemeenen muur tusschen de erven van de Waterl. ge

meente en het erf van B. Wijma op de Heerengracht.

101. Overeenkomst met belendenden, over reparatie.

102. Besluit van schepenen, waarbij het geelgieten

in het pakhuis Heerengracht hoek Pottebakkers

gang verboden wordt. 1 blz. fol.

103. Request van den kerkeraad der Waterl. ge

meente en van de eigenaars of bewoners der huizen

belendende den Toren, verzoekende aan Burgem.

dat voorzien zal worden in den bouwvalligen staat

van het pakhuis op de Heerengracht hoek Potte

bakkersgang, waarbij een verklaring van rooimeeste

ren, ter adstructie. 2 blz. fol.

104. Memorie van drie punten, waarop het beklag

der Waterl. gemeente in voormelde zaak berust.

1 blz. fol.

105. Aanzegging van schepenen, dat den 8" Febr.

zal geïnspecteerd worden het pakhuis, Heerengracht

hoek Pottebakkersgang. 1 blz. 4°.

106. Besluit van schepenen in voorschreven zaak.

2 blz. fol.

107. Vier kwitantiën in zake voorschreven. 4 stuks 4°.

108. Request van dezelfden als vermeld n°. 103,
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aan den schout en de schepenen der stad, dat aan

W. Blaeuw verboden wordt het pakhuis Heerengracht

hoek Pottebakkerssteeg tot een stal te verbouwen.

Met inliggend advies van rooimeesteren. 3 blz. fol.

30 oct. 1680, 109. Request van de buren Heerengracht tusschen

de O. Lelie- en de Bergstraat aan schepenen, ter amotie

van een stal hoek Pottebakkerssteeg, met besluit

van schepenen daarop. 2 blz. fol.

110. Notitie van den overlast, dien de buren van

genoemden stal lijden, in 19 artikelen, behoorende

bij voorschreven stuk. 3 blz. fol.

1521-1665. 111. Extracten van eenige keuren, over dito, 2 blz. fol.

c. Toezicht.

23# 1807- 112. Verzameling van stukken rakende de aan

" " klacht en het ontslag van den koster C. Schoon.

fol. en 4°.

113. Sollicitatie naar de openstaande betrekking

van koster. Zond, datum.

Aug. 1886. 114. Brieven van C. Schoon, vroeger koster der

gemeente over verhooging van zijn pensioen.

3. BIJ DE KRUIKJEs.

a. Stichting enz.

13 Nov. 1619. 115. Opdrachtbrief van een huis en erf. N. Z. Achter

2
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13 NOV. 1619.

29 NOV. 1632.

16 Dec. 1632.

burgwal bij de Lijnbaansteeg naast de Zeven Kruiken

(eerst kerkgebouwder OudeVlamingen ofHuiskoopers,

later pakhuis de Eensgezindheid) door Corns. van

Lockhorst aan Corns. Jansz. Versteech, Hendrik

van Wesell, Pieter Jansz. Cingel, Corns. van Malen

en Abraham van Halmael, met uith. zegel (met

kopie).

116. Verklaring van Corns. van Maelen, Hendrick

van Weesell, Corns. Jansen Verste, Abr. van Hal

mael en Pieter Jansen van Singel, dat het huis hun

opgedragen door Corn. van Lochorst eigendom der

Vlaamsche gemeente is, in duplo en doorgesneden.

2 stuks 8°.

117. Brief van de gemeente der oude Vlamingen

(Huiskoopers) te Amsterdam, aan Abraham Dirksz.

en de zijnen (Contra-Huiskoopers). Herinneren hoe

P. J. van Singel en D. ter Haar, leeraren, zich met

de gestraften te Dordrecht tegen den raad van vier

oudsten vereenigd en den 17" Mei 1632 hen en de

hunnen belet hebben godsdienstoefening te houden

in het vermaanhuis naast “de zes Kruiken” op den

Achterburgwal, hoe verder hun aanbod om het geschil

over den eigendom van dat huis door goede mannen

te laten uitmaken, gedurig verijdeld is door beden

kingen tegen hunne arbiters ingebracht. Zij ver

langen nu zonder arbitrage in het bezit van dat huis

gesteld te worden. 2 blz. fol.

118. Brief van C. van der Plas, J. P. van Nes en

J. G. Kinckhuys (zijnde de kerkeraad eener afdeeling

van de Vlaamsche gemeente bij de Kruikjes te

Amsterdam) aan den kerkeraad eener andere af
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16 Dec. 1632.

deeling aldaar (waarbij leeraar is Klaas Gijsberts

de Veer.) Zij verklaren zich bereid, volgens den

eisch haar gedaan, haar kerkgebouw bij de Kruikjes

af te staan, indien de anderen in een openbare ver

gadering kunnen bewijzen dat hunne gemeente de

eenige ware gemeente Gods is en derhalve de leer

aars der gemeente bij de Kruikjes te recht zijn

gebannen. 2 blz. fol.

119. 1°. Kopie van n°. 118 met kantteekeningen

van hen, die het ontvangen hebben, waarbij zij op

een mondgesprek aandringen. – 2°. Kopie-antwoord

daarop, aantoonende het recht van de Huiskoopers

op het Vermaanhuis, daar het gelegateerd is door

een lid, die hen mede bestraft heeft, en de handel

wijze der tegenpartij scherp veroordeelende, 17 Mei

1633. – 3°. Aanteekening dat laatstgenoemde brief

onbeantwoord gebleven en Jan Pietersz. Nes cp

10. Jan. 1634 een scherp nieuwjaarsvers toegezonden

is, dat in extenso volgt, waarachter nog eenige

hatelijke opmerkingen. Alles verzameld en opgesteld

door Jan. . . . (?) 8 blz. fol.

In dorso staan eenige aanteekeningen over den

aankoop van het kerkgebouw en den twist der Huis

koopers.

120. Acte waarbij Claes Gijsbertsz. de Veer en

Pieter Corn. Haryng (voor de Huiskoopers) en Tobias

Goverts en Abr. Dirks (voor de contra-Huiskoopers)

het tusschen beide gemeenten gerezen geschil over

het Vermaanhuis ter beslissing stellen van de vier

arbiters Jan Wolkerts, Ariaan Pieters, Corn. Jans

Besteman en Jacob Pieters, met recht van assumtie

van een vijfde. 1 blz. fol.

27 Dec. 1640.

O -
A
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1645.

19 Januari 1646.

121. Verzoekschrift van Pieter Corn. Haryng, Arent

van der Meersch en Jochem Jacobsz. uit naam

van de Huiskoopers, aan schout en schepenen te

Amsterdam, zich beklagende over de poging der

contra-Huiskoopers of Vlamingen, om hun geschil

rechterlijk te doen uitmaken en verlangende dat de

in 1640 benoemde arbiters uitspraak zullen doen.

2 blz. fol.

122. Verzoekschrift van Jacob Jansz Verwer en

Andries Locquin zich noemende gevolmachtigden van

de Huiskoopers aan de stedelijke overheid om autho

risatie tot verkoop van 't kerkgebouw (zijnde 't huis

vermeld no. 115) waarop een deel der Huiskoopers,

die zich met de contra-Huiskoopers niet hebben ver

eenigd, nog rechten van eigendom doen gelden ; of

anders tot uitwijzing van 't geschil door arbitrage.

Geapostilleerd, met aanwijzing van vier arbiters.

2 blz. fol.

123. Concept-verzoekschrift van de afgescheiden

Huiskoopers aan de overheid waarbij zij zich beklagen

over t besluit vermeld n°. 122, aan hunne tegen

partij alle recht op 't kerkgebouw ontzeggen en

verlangen dat de uitspraak van arbiters, met onder

ling goedvinden in 1640 gekozen, alsnog zal worden

nageleefd, zonder datum. 2 blz. fol.

124. Concept-memorie met afschrift door de afge

scheiden Huiskoopers ingediend bij de benoemde

arbiters, ieder 3 blz. fol. (waarschijnlijk 1646.)

125. Nieuwe memorie van dezelfden aan dezelfden,

waarin hunne eischen nader uitgesproken worden.
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1 Maart 1646.

21 Maart 1646.

13 Mei 1646.

22 Mei 1647.

126. Procuratie door den kerkeraad bij 't Lam ver

strekt aan Jacob Jansz. (Verwer) Andries Locquin

en Arend Cool om met de arbiters te spreken en

te onderhandelen over 't geschil met de afgescheiden

Huiskoopers. 3 blz. fol.

127. Advies van den advocaat Joan de Witte,

over de verplichtingen voor arbiters om een arbitrage

ten einde te brengen. 3 blz. fol.

128. Notariëele procuratie, van Nicolaas Gijsberts

de Veer, Thomas Zeeuwen en Pieter Corn. van Soest,

dienaren bij de Huiskoopers gemeente, op P. C.

Haryng en A. van der Mersch, hun mede-dienaren

en Joachim Jacobs, hun medelid, om het geheele

geschil over het Vermaanhuis met de Vlamingen

vóór de van de regeeringswege aangestelde goede

mannen ten einde te brengen. 2 blz. fol.

129. Notariëele acte, waarbij de afgescheiden Huis

koopers het kerkgebouw in vollen en vrijen eigendom

van den kerkeraad bij 't Lam ontvangen tegen be

taling van f3300. Daarin ligt: notariëele acte 7 Sept.

1646, waarin opgenomen is, 1°. de overeenkomst

27 Dec. 1640 tusschen de afgescheiden Huiskoopers

en contra-Huiskoopers aangegaan, om het eigendoms

geschil over het kerkgebouw op te dragen aan vier of

vijf goede mannen, 2°. bekrachtiging dezer overeen

komst en besluit van schepenen om als superarbiter aan

te stellen Nicolaas van Loon 12 Juli 1646, 3°. over

eenkomst tusschen partijen 7 September 1646 om

ook een geschil over bedeeling aan dezelfde arbiters op

te dragen, 4°. eene uitspraak der arbiters. 5 blz. fol.
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1757-1761.

28 Juni 1607.

13 Aug. 1608.

13 Oct. 1608.

28 Juni 1607

20 Juni 1628.

25 Mei 1639.

b. Handelingen met belendende eigenaars.

130. Overeenkomsten tusschen den kerkeraad der

oude Vlaamsche gemeente (Huiskoopers)meteigenaren

van huizen belendende aan hun kerkgebouw. 3 st.

a. 1 blz. b. 3 blz. c. 9 blz. fol.

4. BIJ 'T LAM.

a. Stichting, verbouwing enz.

131. Akte van verkoop, waarbij Herman Hendriksz.

van Warendorp koopt twee erven en een tuin, gelegen

op den Singel en strekkende tot aan de Achter

straat, aan de Stadsvest. 2 blz. fol.

132. Akte van Schepenen te Amsterdam, waarbij aan

Harmen Hendriks Warendorp, twee erven met een

gang op den Singel, strekkende tot aan de Vest en

belendende de brouwerij van het Lam, worden opge

dragen en hij voor de kooppenningen gekwiteerd

wordt. 1 blz. smal folio oblong, perkament met zegels.

133. Extract uit het 30 ,,register van de kwijt

scheldingen”, waarbij nevenstaande erven aan H. H. v.

Warendorp worden opgedragen. 4 blz. fol.

134. Kopie-memorie van H. H. v. Warendorp, over

't geen hem de aankoop der erven, de bouw en ver

grooting van de kerk, de predikstoel enz. gekost

heeft. 3 blz. fol.

135. Verklaring van stads-rooimeesters, dat het

kerkgebouw bij het Lam bouwvallig is en dringend

herstelling behoeft. 1 blz. fol.
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3 Jan. 1640.

Jan. 1664.

12 Maart 1665.

20 Maart 1660.

136. Extract uit het schepenen-minuut-register,

waarbij de erven van H. H. v. Warendorp ontheven

worden van de verplichting, om in het vervolg de

reparatie van het kerkgebouw te bekostigen, voor

zooveel het nieuwe gedeelte betreft, en waarbij zij

hunnerzijds afstand doen van alle rechten op den

grond, die ten behoeve der vergrooting van het kerk

gebouw gebruikt is. 3 blz. fol.

137. Overeenkomst tusschen de regeering en de

eigenaars van de erven op de Heerengracht tusschen

de Beulingstraat en de Heiligenwegspoort, om de

Mandemakersteeg aan zich te mogen trekken en te

betimmeren, onder voorwaarde dat zij de strooken

gronds, die door verandering der rooilijn vóór hunne

erven komen te liggen, tegen de taxatie van burge

meesters zullen overnemen. 2 blz. fol.

138. Grondteekening van het kerkgebouw met de

belendende huizen op Singel en Heerengracht om

streeks 1664.

139. Kaart van de Heerengracht tusschen de Beu

lingstraat en de Heiligenwegspoort (Koningsplein)

en de erven daarop gelegen, met aanwijzing van de

oude rooilijn der huizen en de nieuwe rooilijn door

de regeering bij den nieuwen uitleg geprojecteerd.

1 blz. fol.

140. Advies van drie rechtsgeleerden, omtrent de

verdeeling der erven op de nieuwe Heerengracht, wat

de breedte aangaat, in verband met de veranderde

rooilijn. 2 blz. fol.

141. Opdrachtbrief van het erf aan de Heerengracht
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23 Juni 1660.

25 Aug. 1665.

31 Oct. 1665.

20 Maart 1666.

13 Juli 1666.

8 Febr. 1667.

achter de kerk (thans zuidzijde van het tegenwoordige

plein.)

142. Drie dito van twee huizen en erven, later tot

stal ingericht, aan de Heerengracht achter de kerk

uitmakende de noordzijde van het tegenwoordige

plein. Op perkament met uithangende zegels en drie

notariëele kopieën, daarvan opgemaakt 9 Dec. 1667.

7 blz. folio.

143. Akte van Schepenen in Amsterdam, waarbij

aan Lourens Hendriks en Gerrit Kuiken, als admini

strateurs der nalatenschap van H. H. van Warendorp,

met kwitantie voor de kooppenningen, opgedragen

worden drie erven op de Heerengracht bij de Heiligen

wegspoort, strekkende vóór de erven, die zij tot nog

toe bezeten hebben. 1 blad smal folio perkament,

met zegels.

144. Idem, van denzelfden inhoud, voor een 4° erf.

Als boven.

145. Idem, waarbij Andries Boekelman en huisvrouw,

als erfgenamen van H. H. van Warendorp, aan de

gemeente bij het Lam opdragen en kwijtschelden

het 7° deel van het erf achter het kerkgebouw, hun

toekomende. Als boven. (vgl. n". 180).

146. Redenen waarom wij de erven achter de kerk

bij 't Lam niet behooren te betimmeren. Een opstel

door Jan Honoré. 6 blz. fol.

147. F. Muller, omstandig verhaal van de stichting

van het kerkgebouw, genoemd “bij 't Lam”. 1 deel
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fol. met inliggend uittreksel uit R. van Leuvens

's Waerelds koopslot. 2 blz. 4°.

Maart 1820. 148. * Plattegronden en teekeningen van een gebouw

op het plein aan de Heerengrachtzijde met overdekten

gang en van een der huizen op den Singel, ontworpen

door A. Langerhuizen. 8 stuks.

149. * Idem, met overdekten toegang naar de kerk,

ontworpen door den architect Suijs 1826. 4 stuks.

3 brieven met commissierapport. 6 blz. fol.

150. * Teekeningen voor de verbouwing van een huis

op den Singel tot kerkekamer, college- en katechisa

tiekamers, 2 st. ontworpen door B. Langerhuizen 1829.

1827-1829. 151. Stukken betreffende de verbouwing van het huis

op den Singel tusschen de beide kerkgangen tot

kerkeraadskamer, collegekamer, katechisatiever

trekken enz.

a. Rapport van de bouwcommissie, in duplo, 16 Octo

ber 1827.

b. Bestekken van aannemingen, in duplo.

c. Vergunning van de stedelijke overheid, in duplo.

11 Maart 1828.

d. Rapport van den Bouwheer (in duplo). 18 Dec. 1828.

e. Rekening der geheele verbouwing, in duplo, ge

sloten 18 Febr. 1829, met kwitanties als bijlagen.

6 April 1836. 152. Brief van Sevenbergen en de Lanoy verzoeken

ijzeren dakgoten te mogen leveren.

153. * Plattegronden en plannen voor een vertimme

ring van 't kerkgebouw door den architect M. G. Tétar
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4 Juni 1839.

1841.

1841.

Febr. 1867.

Oct. 1873.

van Elven. 78 stuks in verschillende formaten, 1839,

waarbij gevoegd een grondteekening van kerke

kamer en kosterswoning, ontwerpen, begrootingen,

bestek in triplo, notulen der bouwcommissie, aan

nemingen, overeenkomsten, vergunning van 't stads

bestuur,4 Juni 1840, met verklaringen van rooimeesters

over den staat der fondeering van den gevel der

kerk op de Heerengracht en eindrapport, 2 Dec.

1841. 76 stuks.

154. Circulaire aan de leden der gemeente over de

verbouwing van het kerkgebouw op f 50,000 geraamd

en daarvoor vrijwillige giften vragende.

155. Rapport en voorstel over de wijze van aflossing

van een renteloos voorschot à f40,100 ten behoeve

van den kerkbouw gegeven.

156. Concept-brief van den kerkeraad aan den Heer

B. Langerhuizen, tot geleide van een geschenk als

blijk van waardeering voor zijne moeite als opzichter

bij de vertimmering van 't kerkgebouw, met ant

woord daarop. Samen 4 blz. fol.

157. * Stand van de kolommen in 't kerkgebouw,

twee teekeningen door den architect G. B. Salm,

met drie rapporten daarover. Maart 1866 en 1867.

9 blz. fol.

158. * Teekening eener vertimmering van het huis

benoorden den kerkgang op het Singel tot een nieuwen

toegang naar het kerkgebouw, katechisatiekamers

enz. met beschrijving, ontworpen door den architect

G. B. Salm.
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Nov. 1876.

Mei 1878.

1593-1670.

1632-1664.

159. * Plattegrond van 't kerkgebouw met ontworpen

calorifère, met twee brieven daarop betrekkelijk.

160. * Teekeningen van een nieuwe dakbedekking

voor 't kerkgebouw. 2 stuks ontworpen door den

architect G. B. Salm.

161. Lijst van vier stukken breedvoerig omschre

ven, die betrekking hebben op den eigendom der

gemeente aan de kerk en belendende huizen. 1 blz.fol.

b. Bescheiden der nalatenschap van Hendrik

Hermans van Warendorp, stichter en

erflater van 't kerkgebouw.

162. Administratie-boeken van den boedel van

Herman Hendriks van Warendorp en Christine

Rasselaers en hunne erven. 1593-1670. 2 dln.

163. Lijst van de baten, die uit het testament

van H. H. van Warendorp voor de gemeente voort

vloeien, voornamelijk wat de huizen en erven be

treft. (1632?)

164. Nota (eigenhandig geschreven) van gelden,

door H. H. van Warendorp à deposito gegeven in

1632 en vroeger. 5 stuks in verschillende formaten en

verschillende obligatiën op hem gepasseerd. 1627 enz.

165. Aanteekeningen van executeuren der nalaten

schap van H. H. van Warendorp, over de erfgenamen,

(*) De stukken in deze afd, met een * geteekend worden in

een afzonderlijke portefeuille bewaard.
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April 1632.

18 Mei 1632.

12 Juli 1632.

1 Jan, 1633.

9 Sept. 1631.

hunne rechten, woonplaatsen, enz. J632-1664. 17

stuks in verschillende formaten.

166. Kwitantiën en verdere bewijsstukken, behoo

rende tot het beheer der nalatenschap van Christina

Rasselaers en Herman Hendriksz. van Warendorp,

opgedragen aan Jacob Haesbaert, en Jasper van

Tongerloo, diakenen der Vl. Doopsgezinde gemeente

(het Lam) te Amsterdam, met recht van substitutie

en assumtie ; papieren betreffende lijfrente, aan

stelling van voogden bij minderjarigheid der trek

kenden enz. 1609-1700. 515 stukken in vers. form.

167. Kopie-testament van Christina Rasselaers,

weduwe Herman Hendriksz. van Warendorp, met

drie bijlagen, zijnde een aanwijzing omtrent hare ver

wanten te Warendorp en codicil omtrent uitkee

ringen na haar overlijden aan deze te doen, en een

kort begrip van dat testament; voorts extract-tes

tament van dezelfde met aanteekeningen en vragen

van executeuren benevens adviezen van rechtsge

leerden.

168. Inventaris van meubelen, goederen enz. van

H. H. van Warendorp en huisvrouw, in duplo.

169. Nota van de opbrengst der goederen van

dezelfden. 14 blz. fol.

170. Gekwiteerde obligatie van Thomas Kuiper,

ten laste van H. H. van Warendorp, 1632, waarvan

het restant, à f 6200, na den dood van Warendorp,

voldaan is. 2 blz. fol.

171. Verzameling van stukken betreffende het kerk
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26 Nov 1664.

gebouw der gemeente bij het Lam: a. Testament van

Harmen Hendiksz. van Warendorp, 9 Sept. 1631,

b. Codicil van denzelfde, 11 Oct 1631, c. Advies van

Mr. Joan de Witte, 21 Mei 1633, over de rechten en

verplichtingen uit bovenst. stukken voortvloeiende,

d. Testament van Christina Rasselaers, wed. H. H.

van Warendorp, 28 April 1632, e. Verzoekschrift der

executeurs in de nalatenschap van de laatste, aan

schout en schepenen, om van hun beheer ontslagen

te worden, zond. datum, f. Bezwaarschrift van Corn

van Tongerloo en huisvrouw, over de voorwaarden,

waarop zij tot erfgenamen van H. H. v. Warendorp

benoemd zijn en besluit van schepenen in dezen, 2 Juli

1639. Deze collectie is notariëel gekopieerd, 26 Nov.

1664. 32 blz. fol.

172. Notariëele kopieën, gebruikt bij den twist tus

schen de gemeente bij het Lam en de erfgenamen

van H. H. van Warendorp van de volgende stukken:

a. Testament van H. H. van Warendorp, 9 Sept. 1631.

b. Codicil van denzelfde en van zijn huisvrouw.

11 Oct. 1631.

c. Adviezen van Mr. Joan de Witte, 21 Maart

1633 en 9 April 1639, over dit testament.

d. Testament van Christine Rasselaers, 28 April

1632.

e. Request van Jacob Haasbaart en Jasper van

Tongerloo, aan de overheid te Amsterdam, om

ontslag van het executeurschap, hun door

Warendorp opgedragen.

f. Request van Corn. van Tongerloo, met apostil

2 Juli 1639, aan de overheid te Amsterdam,

betreffende reparatie van het kerkgebouw. Te

zamen 48 blz. fol.
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3 Jan 1640.

30 Maart 1667.

30 Maart 1667.

28 April 1667.

1667.

173. Akte van schepenen, waarbij goedgekeurd wordt

eene overeenkomst aangegaan tusschen diakenen der

gemeente en Cornelis van Tongerloo als fidei-com

missairen erfgenaam van H. H. van Warendorp; welke

overeenkomst strekt tot afstand van grond om daar

door het kerkgebouw te kunnen vergrooten en tot

ontheffing der verplichting van genoemde erven

om het kerkgebouw te verbreeden. 1 blz. perk. met

uith. zegels (met kopie). Annex: a. Request van

C. van Tongerloo aan schepenen te dier zake met

advies 25 Juni 1639 en apostil, 2 Juli 1639 met

kopie, b. Extract uit het testament van H. H. van

Warendorp, 1 Juli 1639 en hierbij overgelegd.

174. Notariëele insinuatie van S. van Beeckhoven,

aan het sterfhuis van Lourens Hendricksz. en aan

G. Kuyken gedaan, om hem, die door schepenen

benoemd was, de papieren en bescheiden der nala

tenschap van Warendorp over te leveren. 3 blz. fol.

175. Request van Jasper van Tongerloo, c. s. (in

apostil gefiatteerd), dat de benoeming van S. van

Beeckhoven tot executeur in de nalatenschap in plaats

van Lourens Hendriksz. zal worden goedgekeurd.

2 blz. fol.

76. Notariëele insinuatie van G. Kuyken en Hans

Vlaming, aan S. van Beeckhoven, om zich van alle

inmenging in de zaken der nalatenschap van Waren

dorp te onthouden, daar de benoeming van Hans

Vlaming door schepenen geapprobeerd is. 3 blz. fol.

177. Kopie-verzoekschrift van de nagelaten kinderen

van Elizabeth Cuypers aan schepenen van Amsterdam,
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13 Juni 1667.

29 Juli 1667.

14 Sept. 1667.

29 Juli 1669.

5 Oct, 1669.

31 Mei 1673.

om intrekking hunner approbatie der benoeming

van Hans Vlaming, door Gerrit Kuyken in plaats

van Lourens Hendriksz. tot executeur der nalaten

schap van H. H. Warendorp verkozen. 2 blz. fol.

178. Procuratie door S. van Beeckhoven afge

geven op Abraham Warnaers, om zijne rechten als

executeur voor 't Hof van Holland te verdedigen

tegen G. Kuyken en H. Vlaming. 2 blz. fol.

179. Vonnissen van het Hof van Holland, waarbij

de benoeming van S. van Beeckhoven vernietigd

wordt en A. Beukelmann c. s. die zijne benoeming

verdedigden, in de kosten veroordeeld worden. 2 st.

van 1 blz. fol.

180. Akte van schepenen te Amsterdam, waarbij

Andries Boekelman, als procuratiehouder van zijn

zwager Jasper van Tongerloo, aan de gemeente bij

het Lam opdraagt en kwijtscheldt het 7e deel, van

zeker erf. Op perk. met uith. zegels. (vgl. no. 145).

181. Extract-vonnis van het Hof van Holland, waarbij

Andries Boekelman als appellant tegen executeuren

van Warendorp in 't ongelijk gesteld wordt. 1 blz. fol.

182. Nota van onkosten, door G. Kuyken en H.

Vlaming gemaakt, om hunne rechten als executeurs

te handhaven tegen A. Boekelman en S. van Beek

hoven. 1 blz. fol.

183. Notariëele akte, waarbij arbiters benoemd worden

tot geheele afdoening van het geschil tusschen dia

kenen en de erfgenamen van H. H. v. Warendorp
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4 Sept. 1677.

26 Oct, 1679.

over een erf aan G. Marcelis verkocht en een erfdoor

diakenen van de stad gekocht. 4 blz. fol.

184. Eisch door de arbiters en den executeur van

Warendorps testament gedaan tegen Andries Boe

kelman om hun uit te leveren het journaal van H.

H. van Warendorp en andere stukken diens boedel

betreffende ; voorts rekening en verantwoording te

doen sedert 1 Mei 1675 van de twee huizen op den

Singel en van de huizen op de Heerengracht, en

eindelijk hun ter hand te stellen f 300 als provenu

van een indertijd verkocht stukje gronds. 2 blz. fol.

185. Eisch door arbiters en gecommitteerden der

gemeente gedaan tegen de erven van H. H. Warendorp

om restitutie der rente en opbrengsten van de f 2000

waarvoor een achterhuis op de Heerengracht en een

strook gronds in 1661 verkocht zijn. 5 blz. fol.

186. Kopie-notarieële acte waarbij de erfgenamen

van H. H. van Warendorp Andries Boekelman

machtigen tot het verrichten van alles wat het ge

schil met de gemeenten kan doen bijleggen en tot

opheffing van het fidéi-commissaire verband strekken

kan. 2 blz. fol.

187. Eisch der gemeente tegen de erven van H.

H. van Warendorp, nopens het achterhuisje en het

erf aan Marcelis verkocht en de opbrengst daarvan

met toelichting. 5 blz. fol.

188. Extract-notulen, waarin besluit dat drie leden

met de executeurs der nalatenschap van H. H. van

Warendorp gemachtigd worden om zich te verstaan
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10 Nov. 1679.

22 Jan. 1688.

2 Febr. 1690.

16 Juli 1691.

met de erfgenamen en opheffing van het fidei-com

missaire verband bij de staten van Holland te ver

krijgen. 2 blz. fol.

189. Akte van overeenkomst tusschen diakenen en

de erfgenamen van H. H. v. Warendorp, waarbij zij

zich verbinden elkander behulpzaam te zijn in het

doen opheffen van het fidei-commissaire verband op

het kerkgebouw onder voorwaarde dat het kerkge

bouw, de erven daarachter en de gang onder het

huis Aken aan de gemeente en het huis Aken met

het daaraan belendende aan de erfgenamen in vrijen

eigendom zal komen, terwijl andere eventuëele ge

schillen daarover ter beslissing gesteld worden van

drie daarvoor benoemde arbiters. 8 blz. fol.

190. Uitspraak van schepenen, door diakenen aan

Andries Boekelman geinsinuëerd, waarbij deze ver

klaard wordt verplicht te zijn tot betaling van intresten

enz. over zijn aandeel in de gelden hem opgekomen

uit den verkoop der erven bij de kerk. 6 blz. fol.

191. Akte, waarbij het Hof van Holland de fidei-com

missaire erfgenamen van H. H. van Warendorp en

diakenen der Doopsgezinde gemeente veroordeelt tot

het nakomen van het akkoord tusschen hen als par

tijen aangegaan op 10 Nov. 1679.9 blz. fol.

192. a. Arrest gewezen door het Hof van Holland

in 't geschil tusschen diakenen en de erfgenamen

van H. H. van Warendorp, waarbij de uitspraak der

arbiters goedgekeurd en alzoo aan de gemeente de

restitutie van verpondingsgelden opgelegd en aan de

erfgenamen het voortdurend gebruik van een riool

3
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3 Aug, 1691.

1666-1691.

tegen halve onderhoudkosten toegestaan wordt. Op

perk. 3 blz. fol.

b. Notariëele kopie hiervan. 7 blz. fol.

c. Akte van sommatie bij deurwaarders exploit,

1 blz. fol.

193. Notariëele verklaring, omtrent de eischen door

de erven van H. H. van Warendorp ingesteld, tegen

de administrateurs van zijne nalatenschap, en van

het kerkgebouw bij het Lam. 4 blz. fol.

194. Adviezen, appellatiën, memoriën, enz. betref

fende den twist over Warendorps testament, tusschen

de fidei-commissaire erfgenamen en de executeurs

G. Kuyken en H. Vlaming en hunne opvolgers, met

procuratie van den kerkeraad, requesten om op

heffing van het fidei-commis enz. Hiervan zijn

uitgezonderd de stukken, die de verponding en

verschillende bewijzen van eigendom, die de kerk

en hare belendende gebouwen betreffen. 76 stukken

in folio en 4°.

195. Korte memorie in de zaak van gecommitteerden

der gemeente tegen de erven van H. H. van Waren

dorp in 249 artikelen. 27 blz. fol. Zond. dagt.

196. Twee nadere memoriën in dezelfde zaak met

ampliatie over 't geschilpunt van den achtsten

penning. Zond. dagt. 5 blz. fol. en 4 blz. fol.

197. Antwoord van de gemeente op de tegenbeden

kingen van A. Boekelman. 4 blz. fol.

198. Wederantwoord van Andr. Boekelman aan
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10 April 1732.

4 Nov. 1733

22 October 1735.

1 Oct. 1739.

21 Jan. 1740.

de gemeente, waarachter volgt een advies van de

gecommitteerden der gemeente over de repliek van

executeuren. 14 blz. fol.

199. Protest ingeleverd door Helena van Leuve geb.

van Tongerloo, ingediend bij den kerkeraad, waarbij

zij verklaart, zich te zullen verzetten tegen elke

schikking, tusschen de gemeente en de fidei-com

missaire erfgenamen van Warendorp, omtrent den

eigendom der gebouwen, wanneer zij niet vooraf in

die schikking bewilligd heeft (gedrukt). 4 blz. fol.

200. Relaas der samenkomsten met de erfgenamen

van Evert van Tongerloo wegens de huizen en het

erf naast en achter het kerkgebouw. 23 blz. fol. en

eene aanteekening. 1 blz. fol.

201. Akte van overeenkomst met de fidei-commis

saire erfgenamen van H. H. van Warendorp tot op

heffing van 't verband liggende op het kerkgebouw

en de belendende woningen. 14 blz. fol.

202. Besluit der Staten van Holland en West

Friesland, waarbij het fidei-commissaire verband, door

wijlen H. H. van Warendorp gelegd op de huizen

bij de kerk, opgeheven en aan de gemeente de vrije

eigendom daarvan verzekerd wordt. perk. met zegel

3 blz, fol.

203. Taxatie van het huis Aken (tegenwoordig

kosterswoning) en het daaraan belendende ten zuiden.

1 blz. fol.

4 Febr. 1740.

31 Maart 1740. 204. Twee schuldbekentenissen, elk van f 1500 en

3 •
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3 Nov. 1740.

15 Maart 1740.

31 Maart 1740.

22 April 1740.

22 Dec. 1740.

beide voldaan geteekend, van den kerkeraad bij het

Lam aan Andries Boekelman, voor zijn aandeel in

de huizen en erven van hem en zijn medegerechtigden

overgenomen. 2 blz. fol.

205. Extract uit de registers der Weeskamer, be

treffende uitkeering aan de minderjarige kinderen

van wijlen Cornelis van Tongerloo als fidei-commissaire

erfgenamen van H. H. van Warendorp. 8 blz. fol.

206. Opdracht van de huizen en erven afkomstig

uit de nalatenschap van H. H. van Warendorp aan

de Doopsgezinde gemeente. Op perkament met uith.

zegels. 1 blz.

207. Verslag en voorstellen van gecommitteerden

in zake overeenkomst met de fidei-commissaire erf

genamen van H. H. Warendorp.

Annex een voorstel derzelfde gecommitteerden ten

behoeve van Anna van Tongerloo eene dier erfge

namen. Te zamen 8 blz. fol.

208. Rekening van onkosten ter opheffing van het

fidei-commissaire verband op het huis Aken, het

daaraan belendende en het erf op de Heerengracht

en tot aankoop daarvan.

209. Kopie-kwitantie, verstrekt aan Helena van

Tongerloo huisvrouw van Roelof van Leuve over

genoten onderstand in verrekening met hetgeen haar

uitgekeerd is als fidei-commissaire erfgename van

H. H. van Warendorp. 2 blz. fol.
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10 Mei 1651.

5 Maart 1661.

18 Maart 1661.

c. Handelingen enz. met belendenden.

210. Akte van consent, verleden door C. van Ton

gerloo, ten aanzien der uitloozing van het riool van

het huis de Hoorn. 1 blz. 4°.

211. Aanteekeningen omtrent een overeenkomst met

de erfgenamen van van Warendorp, over het huis

de Hoorn en de uitwatering van het riool van dat

huis. Zond. datum. 3 blz. 4°. en 80.

212. Akte van overeenkomst tusschen Gillis Mar

celis, eigenaar van de brouwerij het Lam en den

kerkeraad der gemeente nevens de executeuren der

nalatenschap van H. H. van Warendorp, waarbij de

eerste zich verbindt zijn brouwerij op te heffen tegen

afstand van een gedeelte grond, bij de stadsvest ge

legen. 4 blz. fol.

213. Octrooi van de Staten van Holland, waarbij

een strook gronds, door diakenen overgedaan aan

Gillis Marcelis, onder verband dat zijn huis “het Lam”

nooit weer tot brouwerij zal ingericht worden, ont

heven wordt van het fidei-commissaire verband, daarop

gelegd door het testament van H. H. van Warendorp.

7 blz. fol.

214. Stukken betreffende de overeenkomst met G.

Marcelis:

a. Request aan de regeering, 8 Maart 1661, om het

erf, dat Marcelis wenscht over te nemen, te taxeeren.

b. De taxatie 11 Maart 1661.

c. De akte van overeenkomst n°. 212 en

d. De bepaling, dat de opbrengst van genoemd erf
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18 Maart 1661.

18 Maart 1661.

6 Maart 1665.

16 Maart 1665.

Maart 1665.

16 Maart 1665.

in publieke fondsen of in hypotheek moet belegd

worden. 14 Maart 1661. Te zamen 4 blz. fol.

215. Extract-octrooi, waarbij het verband van voor

noemd erf opgeheven en de bepaling omtrent het

beleggen van de opbrengst bevestigd wordt. 1 blz. 8°.

216. Octrooi der Staten van Holland en West

Friesland, tot opheffing van 't fidei-commies over

een huis en strook gronds, palende aan het kerk

gebouw der gemeente bij 't Lam, waardoor de kerke

raad gemachtigd wordt dit tegen f2000 te verkoopen

aan Gillis Marcelis wonende in 't Lam, die zijner

zijds zich verbindt de daar bestaande brouwerij op

te heffen. Origineel op perk, met uithangend zegel.

217. Interdict, aan de wed. Marcelis beteekend,

wegens het heiwerk op de Heerengracht. 1 blz. fol.

218. Insinuatie gedaan door Lourens Hendriksz en

Gerrit Kuyken, executeurs in de nalatenschap van

H. H. van Warendorp, aangaande het geschil tus

schen den kerkeraad en Gillis Marcelis, over het

erf achter de kerk. 1 blz. fol.

219. Vertoog aan burgemeesters gedaan, aangaande

de wijze, waarop de wed. Marcelis het haar toekomende

nieuwe erf op de Heerengracht wil betimmeren.

2 blz. fol.

220. Insinuatie van den kerkeraad bij de Zon aan

dien bij het Lam, omtrent de verkorting van de

rechten der kerk, die door het heiwerk der wed.

Marcelis wordt veroorzaakt. 1 blz. fol.



39

29 Juni 1665.

11 Maart 1666.

11 Aug. 1683.

221. Verklaring van den kerkeraad bij de Zon in

zake het testament van H. H. van Warendorp, dat

zij zonder préjudicie van hunne kwaliteit voorloopig

berusten in de maatregelen door die bij het Lam

genomen ten aanzien van het proces hun door Gillis

Marcelis aangedaan. (Kopie.) 1 blz. fol.

222. Dezelfde verklaring van de administrateurs

van de nalatenschap van H. H. van Warendorp.

(Kopie) 1 blz. fol.

223. Autorisatie, verleend door den kerkeraad bij

het Lam, onder goedkeuring van dien bij de Zon,

om den betwisten grond aan de wed. Marcelis te

verkoopen. 3 blz. fol.

224. Kopie van protest, gedaan door Andries Boekel

man aan de administrateuren der nalatenschap van

Warendorp, over het afbreken eener schutting achter

de kerk. 1 blz. 49.

225. Akte van overeenkomst, (onderteekend 17 Nov.

1684) tusschen diakenen en Cornelis de Roos eigenaar

van een perceel aan de Heerengracht ten noorden

van het tegenwoordige kerkplein, over 't bekostigen

en onderhouden van een gemeenschappelijken muur.

Origineel 2 blz. fol. en kopie 2 blz. fol.

226. a. Request van diakenen der gemeente bij 't

Lam aan schepenen der stad waarbij zij zich bekla

gen, dat Joan d'Orville, eigenaar van het perceel aan

de Heerengracht (ten zuiden van 't kerkplein), de

schutting met dertien planken verhoogd heeft. 1 blz. fol.

Als bijlagen: b. Proces-verbaal 21 Februari 1722
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21 Maart 1744.

30 Oct. 1835.

van een twist tusschen de kosteres der gemeente en

het werkvolk van den heer J. d'Orville op 11 Febr.

over het stellen van eene schutting ontstaan. De

verklaringen der getuigen zijn 3 Maart 1722 voor

burgemeesters beëedigd. 10 blz. fol.

c. Besluit van schepenen, 10 Maart 1722, waarbij

rooimeesters gelast worden onderzoek in loco te doen.

d. Brief van rooimeesters aan schepenen, 16

Maart 1722, inhoudende verslag hunner bevinding

1 blz. fol.

e. Besluit van schepenen, 24 Maart 1722, tot dag

vaarding van Joan d'Orville.

227. Akte van overeenkomst tusschen diakenen en

den Heer J. Ph. d'Orville, om tusschen hunne erven

op gemeenschappelijke kosten een muur op te trek

ken en tegen den kerkmuur een koekoek van 3 voet

sprong te spijkeren.

228. Verklaring van A. B. Roothaan, waarbij hij

zich en zijne opvolgers verbindt om op de eerste

aanmaning van diakenen der Doopsgez. gemeente

den lijst van den voorgevel van zijn huis te laten

wegnemen.

d. Toezicht.

229. Opgaaf der werkzaamheden aan den diaken

bouwheer opgedragen. 2 st.

230. Rapporten van den diaken belast met het toe

zicht over de gebouwen, toebehoorende aan de ge

meente, 1825 en vervolgens.
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1634-1683.

23 Juni 1695.

17 Nov. 1774.

2 Sept. 1779.

Febr. 1789.

21 Aug. 1794.

11 Sept. 1794.

25 Sept. 1794.

26 Nov. 1795.

231. Nota's van het schoonmaken der kerk en voor

schotten door den koster gedaan, enz. 13 stuks in

verschillende formaten.

232. Verzoekschrift aan den kerkeraad bij het Lam,

voor de weduwe van Gerrit Koek, koster van de kerk,

om haar als kosteres aan te houden. 2 blz. fol.

233. Brief van Abbe Jacobs, aan de gemeente bij

het Lam, om ondersteuning in zijn zaken of aan

stelling tot koster. 1 blz. fol.

234. Van Jacob Jantzen, voor zijn zoon Cornelis

om de vacante kostersplaats verzoekende. 1 blz. 4".

235. Van D. Hovens, verzoekt een attest van goed

gedrag voor zijn broeder Enoch Hovens, vroeger

koster der gemeente. 1 blz. 4°.

236. Aanvragen om het vaceerende kostersambt

3 stuks.

237. Aanvrage van gelijken inhoud. 1 blz. 4°.

238. Brief van G. van Heyningen, leeraar der ge

meente: advies in de vervulling van het kosteraat.

1 blz. 4°.

239. Van de kosterin-weduwe, tot regeling van het

haar nog toekomend salaris. 3 blz. 4°.

240. Van H. Klopper, koster der gemeente: bericht

tot makelaar te zijn aangesteld, maar belooft het

kosteraat voortdurend te blijven waarnemen. 2 blz. 4".
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31 Dec. 1810.

8 Juli 1819.

Juli 1819.

19 Aug. 1819.

5 Maart 1829.

1 Mei 1870.

22 Juli 1826.

Nov. en Dec.

1838.

6 en 13 Dec. 1818.

31 Jan. 1839.

2 Juli 1840.

4 Mei 1854.

24 Dec. 1866.

15 Jan. 1805.

241. Van denzelfde, dat hij verhinderd is voor de

vergadering te komen.

242. Van denzelfde, waarbij hij als koster bedankt.

243. Drie-en-twintig brieven van sollicitanten naar

het kosterschap.

244. Instructies voor den koster. 3 blz. fol.

245. Brief van den koster Jb. de Liefde, bericht

gevende van zijn tweede huwelijk.

246. Zes-en-twintig aanvragen van verschillenden

om met het kostersambt begunstigd te worden.

247. Twee brieven over de tijdelijke waarneming van

't kostersambt.

248. Rapport en voorstellen van de commissie, door

den kerkeraad benoemd voor het vaceerende koster

schap. 9 blz. 4°. en fol.

249. Brief van den koster, dankbetuiging over de

goede inrichting zijner woning.

250. Van den architect G. B. Salm, verzoekende

als architect in aanmerking te komen.

251. Circulaire van den bouwheer aan de werkbazen,

over de benoeming van den architect G. B. Salm. 10 st.

252. Van Mr. J. H. Onderdewijngaart Canzius te
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10 en 14 Febr.

1774.

1801.

7 Dec. 1801.

3 Febr. 1842.

23 Dec. 1842.

Delft: plan van inteekening op draagbare brandspuiten,

met inliggende getuigenis van van Marum.

5. IN DE ZON.

253. Besluit van leeraren en diakenen der gemeente,

(Pieter v. Dijk, leeraar, Corn. Fockinck, diaken,) rege

lende de inkomsten van den koster der gemeente.

1 blz. fol.

254. Kopie-procuratie aan zes kerkeraadsleden ge

geven tot onderhandschen verkoop van 't kerkgebouw

de Zon.

255. Overeenkomst, waarbij de gemeente het kerk

gebouw de Zon aan de beide Amsterd. departementen

der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen verkoopt.

6. BIJKERK TE NIEUWENDAM.

256. Rapport van eene kerkeraads-commissie, over

het verzoek van de leden, woonachtig te Nieuwendam

en Buiksloot, tot stichting van een kerkgebouw

aldaar. 4 blz. 4°. en fol.

257. Autorisatie van 's lands bestuur, tot stichting

van 't kerkgebouw aldaar. 2 blz. fol.

258. Eigendomsbewijzen van een erf te Nieuwen

dam, waarop in 1843 door de Doopsg. gemeente te

Amsterdam een kerkgebouw gesticht is.
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2 Oct. 1842.

1842-44.

2 Sept. 1843.

1854.

1842-1869.

1872-74.

1876.

9 April 1848.

18 Juni 1638.

18 Juni 1638.

259. Bestek en voorwaarden voor 't bouwen van

een kerk te Nieuwendam.

260. Rekeningen betreffende dien bouw.

261. Polis van verzekering tegen brandgevaar van

't kerkgebouw te Nieuwendam.

262. Teekeningen en plans voor 't bouwen eener

kosterswoning te Nieuwendam met bijlagen van

onkosten.

263. Rekeningen van ontvangst en uitgaaf voor het

kerkgebouw en de leden te Nieuwendam c. a.

264. Brief van K. Dekker Lz. te Nieuwendam: be

richt het overlijden van K. Veenstra, die aldaar de

gemeentebelangen bestuurde.

B. Huizen aan de Gemeente behoorende.

1. BIJ DEN ToREN.

265. Opdrachtbrief van een huis in de Pottebakkers

steeg belendende de Doopsg. kerk aan Harmen Dirks

Coopman. Op perk. met uith. zegel.

266. Kustingbrief op voorn. huis, groot f 1300 met

daarachter gestelde kwitantie. Opperk. met uith. zegel.

267. Stukken betreffende den eigendom van twee

huizen, vroeger tot paardenstal gebruikt, belendende

aan de kerk.
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23 Maart 1634.

3 Juli 1642.

3 Juli 1642.

4 Juli 1668.

5 Juni 1669.

11 Mei 1656.

18 Mei 1656.

a. Extracten uit de reg. van kwijtschelding, 25

Aug. 1665 en 23 Juni 1660.

b. Akte van verkoop, 10 Sept. 1665.

c. Extract uit de registers en kwijtschelding,

31 Oct. 1665, mede betreffende den gemeen

schappelijken gang daaraan palende.

d. Advies van Mr. P. Cloeck, 4 Aug. 1666, over

den eigendom van dien gang.

e. Taxatie daarvan, 24 Juni 1667.

f. Verklaring omtrent het vroegere gebruik van

dien gang, 25 Nov. 1667. 7 st. fol.

268. Opdrachtbrief van een huis op de Heerengracht

bij de Bergstraat belendende het kerkgebouw aan

de Waterl. gemeente. Op perk. m. u. z.

269. Van een pakhuis op de Heerengracht bij de

Bergstraat belendende het kerkgebouw aan de Waterl.

gemeente p. m. u. z.

270. Kustingbrief, met kwitantie over dezen verkoop.

271. Transport bij willig decreet van het huis “de

Pelikaan”, Singel bij de Bergstraat. Op perk. m.u.z.

272. Keur van de Amsterdamsche overheid, op het

bouwen met houten wanden, houten gevels, enz.

1 blz. fol. gedrukt, waarop eenige geschreven aantee

keningen nopens voorschreven zaak.

273. Procuratie van Hendrik Schrijver op zijn

broeder Willem om zijn huis over te dragen.

274. Opdracht van het huis “de Troffel”, Singel
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23 Juni 1656.

23 Juni 1656.

bij de Bergstraat, door Hendrik Schrijver aan de

Doopsgez. Gemeente, met kopie waaraan vastgehecht

is opdracht, 21 Nov. 1622, van het huis aan H. P.

Schrijver, met kopie.

275. Vonnis tegen Willem Schrijver tot opheffing

van het servituut, dat op het door hem verkochte

huis rust.

276. Uitspraak van schepenen, waarbij het gerezen

geschil tusschen W. Schrijver en Jan Blok (voor de

Doopsgez. Gemeente) naar arbiters verwezen wordt.

277. Stukken en eigendomsbewijzen van een huis

en erf op den Singel bij het kerkgebouw bij den Toren:

a. Akte waarbij de Waterl. gemeente een huis en

erf verkoopt aan Mr. Dirk Pruys onder be

paalde voorwaarden. 20 Dec. 1638.

b. Akte van schuldbekentenis van Dirk Pruys,

1 Mei 1639. Op perkament. m. u. z.

c. Uitspraak van arbiters, 8 Oct. 1639, in een geschil

van Dirk Pruys en Hendrik Schrijver, eigenaars

van belendende perceelen, met twee stukken

zonder dagteekening betreffende dezelfde zaak.

d. Testament, 26 April 1673, van Elisabeth Pruys,

huisvrouw van Pieter van Heemskerk, waarbij

zij hare dochter Hillegonda Maria en, indien zij

nog mochten geboren worden, hare overige kin

deren of bij vooroverlijden van deze haren broeder

tot erfgenaam benoemt.

e. Huwelijksvoorwaarden, 23 Augustus 1684, tus

schen Johan Jacob Wierts en Hillegonda Maria

van Heemskerk.

f. Boedelstaat en akte van scheiding, 6 Dec. 1701,
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der nalatenschap van Mr. Reinier Pruys, waar

uit blijkt dat hem de helft van het huis toe

behoorde, waarvan de wederhelft behoort aan

Hillegonda, Maria en Anna Catharina van

Heemskerk.

. Testament, 6 Sept 1694, van Reinier Pruys waar

bij hij zijn nichten Hillegonda Maria en Anna

Catharina tot erfgenamen benoemt.

. Proces-verbaal, 16 Nov. 1699, van de opening

van het testament.

Testament van Johan Bernhard Della Faille,

Anna en Catharina van Heemskerk, 27 Febr.

1702, waarbij zij elkander tot erfgenamen be

InOeII1GIl.

Aanstelling, 17 Nov. 1729, van Johan Louis

en Cornelis Della Faille voor het Hof van Hol

land tot voogden over de minderjarige kinderen

van wijlen J. B. Della Faille en Anna Catha

rina van Heemskerk.

. Extract-inventaris, 20 Maart 1730, van de na

latenschap van J. L. Della Faille.

Testament, 27 Mei 1730, van Hillegonda Maria

van Heemskerk wed. Wierts, (met akte van

opening 17 Oct. 1733) waarbij zij de kinderen

van Johan Bernhard della Faille tot erfgena

men instelt.

. Extract van haar testament, 27 Mei 1730, tot

benoeming van executeuren.

. Machtiging, 8 April 1731, van Mr. J. L. della

Faille door zijn broeders Bernard Jacob en Coen

raad Cornelis, om bij hunne afwezigheid in Indië

voor hen op te treden.

Extract-inventaris der nalatenschappen van H.

M. van Heemskerk, wed. Wierts. 23 Jan. 1734.
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/9.

2/

Machtiging, 12 Nov. 1734, door het Hof van

Holland verleend aan J. L. Della Faille om met

zijn oom Jacob Della Faille uit den boedel van

H. M. van Heemskerk het fidei-commissair over

te nemen of wel in 't geheel en openbaar te

te mogen verkoopen.

Acte van décharge, 19 Nov. 1734, aan executeu

ren door de erven van H. M. van Heemskerk.

Voorwaarden waarop het huis zal worden ge

veild. 22 Dec. 1734.

Declaratoir van Barend Haan, 5 Mei 1735,

wegens de kinderen van wijlen Dirk Pruys.

Opdrachtbrief, 16 Aug. 1735, van het huis aan

diakenen der gemeente bij 't Lam en den Toren.

Op perk. m. u. z.

. Verklaring dat het vrij en onbelast is. 20 Augus

tus 1735.

278. Eigendomsbewijzen van een huis en erf op

den Singel belendende den gang van het kerkge

bouw bij den Toren:

OL.

d.

Opdrachtbrief, 23 Mei 1656, aan Sytje Dirks

wed. Thomas Pieters van Schorel.

Boedelscheiding, Oct. 1690, tusschen de erven van

Pieter van Schorel eigenaar van genoemd huis.

Akte van overeenkomst, 21 Febr. 1743, tusschen

de erven van Florentius Dommer, gehuwd met

Agatha van Schorel.

Boedelscheiding, 15 Oct. 1743, tusschen dezelfden.

Extract-testament, 11 Juni 1744, van Anna

Maria Dommer, waarbij zij haren man Gijsbert

Dommer tot erfgenaam benoemt.

Request van Gijsbert Dommer om machtiging

tot verkoop van het huis. 24 Maart 1750.
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Sept. 1710.

15 Juni 1743.

15 Juni 1743.

12 Mei 1633.

12 Mei 1633.

g. Bewijs van voorloopigen koop. 20 Febr. 1750.

h. Opdrachtbrief aan diakenen. 12 Mei 1750.

i. Bewijs dat het huis niet met hypotheek be

zwaard is. 20 Mei 1750.

279. Notariëel contract tusschen vier diakenen van

de gemeente bij den Toren, als opzichters over de

huizen der gemeente, en C. Groenewout, ter zake van

een priëel en een hoenderhok. 4 blz. fol.

280. Contract tusschen N. Basterd en twee werk

bazen, over de vertimmering in het huis door hem

bewoond en aan de kerk bij 't Lam en den Toren

toebehoorende. 3 blz. fol.

281. Idem aangegaan tusschen den kerkeraad bij het

Lam en den Toren en N. Basterd, over huur en ver

timmering van een huis, door hem bewoond en aan

de kerk toebehoorende. 2 blz. fol.

2. BIJ 'T LAM.

a. Belendenden aan het Kerkgebouw.

282. Schepenbrief, waarbij 't huis de Hoorn op

den Singel met twee woningen en erven daar be

zijden, met plaats, tuin en achterwoningen, opgedra

gen wordt aan de Vlaamsch Doopsgezinde gemeente.

Origineel op perkament met twee uithangende zegels.

283. Verklaring voor schepenen van Amsterdam

afgelegd door Dirk Dirks Houtcoper en Jasper van

Tongerloo, als ouderlingen der Vlaamsche gemeente,

4
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8 en 11 Maart

l (561.

dat de gemeente aan de erfgenamen van Hilbrand

Jorissen schuldig is f 15,395, spruitende uit den

koop en over de kusting van het huis en erf de

Horen en twee daarnaast gelegen woningen belendende

aan het huis van H. H. Warendorp (het kerkgebouw).

Perkament met zegels, 2 blz. 4°. met kopie, 5 blz. fol.

284. Kopie-verzoek aan schepenen om taxatie van

een huis op de Heerengracht achter de kerk en van

een gedeeltelijk erf, met gunstig antwoord, en taxatie.

3 blz. fol.

Jan, Febr., Maart 285. Vier extracten uit het register van verkochte
1718.

erven betreffende acht erven, Heerengracht achter de

kerk, belendende aan de kerk. 3 blz. fol.

12 en 17 Maart 286. Request van diakenen der Doopsgezinde ge
1718.

27 April 1854.

18 Nov. 17 13.

meente aan schepenen der stad om hermeting van

de hun toekomende erven aan de Heerengracht achter

de kerk. Door schepenen in handen gesteld van

rooimeesters, waarop rapport van rooimeesters. 2 blz fol,

287. Papieren en bewijzen van eigendom van een

huis en erf op de Heerengracht ten N.-W. van het

plein der kerk. 29 stuks volgens inliggende lijst.

288. Voorwaarden van reparatie en vertimmering,

waarop het huis Heerengracht noorderhoek van 't

Kerkplein verhuurd is, met begrooting der onkosten

van de verschillende werkbazen.

b. Elders staanden.

289. Opdrachtbrief van een huis en erf in de Wetering
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straat westzijde tusschen de Baangracht en Tweede

Dwarsstraat door de erven Lemmigh aan Tobias Hoe

demaker, waarbij akten en bescheiden ten bewijze dat

de verschillende erven tot dien verkoop gerechtigd zijn.

290. Concept-akte van den kerkeraad bij het Lam,

tot verkoop van een huis op de Goudsbloemgracht,

vroeger het eigendom der Jan Jacobsgezinden. Zond.

datum. 2 blz. fol.

#-## 291. Huurboeken, 1675-1757 2 dln. en 1801-1863,

" een los katern van 30 fol. en 1 deel.

1803-1814. 292. Huurceelen van onderscheidene aan de gemeente

toebehoorende perceelen. 40 st.

17#n 293. Kopie-verklaringen aan den commissaris der
u J Ul11 - - --

belastingen gedaan welke perceelen onverhuurd zijn

gebleven.

1812. 294. Lijst van taxatie der huizen van de gemeente

omstreeks 1812.

#=# 295. Overzicht van de opbrengst der huizen aan de

gemeente toebehoorende. 1°. stuk 10 blz. fol., 2°. stuk

waarbij taxatie van de waarde dier perceelen. Jan. 1853,

1 blz. fol.

31 Maart 1809. 296. Lijsten der gebouwen van de gemeente met

aanwijzing van de werkbazen, die ze bedienen. 3 st.

1830-1847. 297. Aanteekenboekje over herstellingen en ver

bouwingen aan het kerkgebouw en verschillende

huizen van de gemeente.

4 •
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1741-1746.

1830-1834.

1833-45.

1833-45.

1806-1808.

11 Febr. 1640.

3 Maart 1730.

298. Rekening van baten en lasten van de aan de

gemeente toebehoorende huizen met een verzamel

lijst. 1741-1744.

299. Aanslagbilletten van aan de gemeente toebe

hoorende perceelen met lijsten daarvan en daarbij

gevoegd verzoekschrift, om van de betaling der lasten

over 't gebouw van de kerkeraadskamer te worden

vrijgesteld.

300. Kwitanties van betaalde grondlasten van per

ceelen toebehoorende aan kerk en weeshuis. (de

latere zijn geliasseerd.)

301. Idem van betaalde precariogelden verschuldigd

over perceelen van kerk en weeshuis. Met lijst.

302. Tabellen van aanzuivering der verschuldigde

verponding.

303. Opstanden en plattegronden der vier huizen

Prinsengracht bij de Reguliersgracht, gesticht 1867

op de plaats van het vroegere weeshuis. (In porte

feuille bewaard).

3. DE JAN JACOBsGEZINDEN IN DE BLOEMsTRAAT.

304. Kopie-schepenbrief, waarbij door Diakenen

een huis in de Bloemstraat aan hun predikhuis be

lendende wordt opgedragen. 2 blz. fol.

305. Taxatie van het deel, dat de gemeente bij het

Lam, door hare vereeniging met de Jan Jacobsge

zinden te Amsterdam, te dragen heeft in de onkosten

van een gemeenschappelijken muur, met kwitantie

daarvoor. 2 blz. fol.
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27 Maart 1730.

1702-1726.

1738.

306. Kopie-vergunning door diakenen bij het Lam,

verleend aan den eigenaar van 't huis, belendende

aan 't kerkgebouw, om in een gemeenschappelijken

muur “te balken en te ankeren.” 3 blz. fol.

307. Kwitanties over betaalde landsrechten en ver

schillende huurceelen. 46 stuks fol. en 4°.

4. IN DE ZoN.

308. Notitie van de papieren, rakende de huizen

aan de gemeente toebehoorende.

309. Papieren en bescheiden betreffende een huis

in de Bergstraat N. Z.

OL. Opdrachtbrief, 20 Juni 1650 en dito 26 Juni

1667. Op perk. m. u. z., in elkander vastge

hecht ; met kopie.

Testament, 7 Mei 1670, van Joost de Baets met

akte van opening, 9 Juni 1670.

Idem 5 Nov. 1663 van Jan de Baets met akte

van opening, 21 Juni 1670.

Kwitantie, 17 Nov. 1670, van Barbeltje de Baets.

Extract-testament, 19 Sept. 1686, van Aaltje

Feltens, wed. Jan de Baets, waarbij zij het huis

vermaakt aan Jan de Haas.

Akte van kwitantie, 9 Nov. 1691 van Jan de

Haas wegens dit legaat.

Testament, 22 Aug. 1710, van Jan de Haas,

waarbij hij f 1000 aan het Lam bespreekt en

de kinderen van zijn broeder Elbert de Haas

tot zijne erven benoemt.

Extract-boedelscheiding, 12 Maart 1719, der



54

nalatenschap van Jan de Haas, waarbij het huis

aan Willem de Haas wordt toebedeeld.

Testament, 24 Oct. 1741, van Willem de Haas

en Johanna van den Bogaers, die elkander

wederkeerig tot erfgenamen instellen.

Verklaring, 5 Sept. 1742, dat het huis belast is

met een schepenkennis van f 2000.

Overeenkomst, 21 Sept. 1742, over vertimmering

met den eigenaar van een belendend huis.

Taxatie van het precario, 16 Sept. 1774, en

kwitantie daarover.

. Opdrachtbrief, 27 Oct. 1744, van Johanna v. d.

Bogaers, wed. W. de Haas aan Gerrit de Vries

Op perk. m. u. z.

Extract-testament, 17 Dec. 1748, van Gerrit

de Vries, waarbij hij aan zijne dochter Maria

het huis prelegateert.

Akte van kwitantie, 30 Jan. 1755, wegens ge

noemd legaat van Maria de Vries.

Extract-testament, 31 Aug. 1756, van Maria de

Vries en A. J. van Lankeren, echtelieden, die

elkander tot erfgenamen benoemen.

Aanstelling van Pieter Willem van Lankeren

tot curator over zijn broeder Anthony Jacob door

het gerecht van Schellingwoude en Buiksloot,

24 Juni 1768.

Machtiging door het Hof van Holland, 11 Sep

tember 1770 aan Pieter Willem van Lankeren

om de vaste goederen van A. J. van Lan

keren o. a. dat in de Bergstraat te mogen

verkoopen.

Akte, 22 Sept. 1770, van Otto Hasselenberg

waarbij hij van zijne rechten als hypotheekhouder

op het huis in de Bergstraat afstand doet.
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1681-1823.

1727-1776.

1740-1823.

1635-1729.

t. Opdracht, 29 Nov. 1770, van voornoemd huis

aan Christina Vinkenra.

u. Verklaring, 5 Dec. 1770, dat het huis alleen be

zwaard is met de hypotheek van O. Hasselenberg.

v. Kwitanties van betaald precariogeld, 1773-1781.

2 stuks.

w. Akte van overdracht, 17 Jan 1800, van ge

noemd huis aan gecommitteerden der gemeente

bij de Zon.

C. Grafsteden.

310. Kwitanties over eigendom en verhooging van

vier grafsteden in de Nieuwe Kerk gelegateerd door

L. Th. de Vogel aan de gemeente bij 't Lam.

311. Bescheiden omtrent een graf in de Noorder

kerk n°. 94 aan de gemeente opgekomen, maar

sedert door verzuim van betaling der verhoogings

gelden verloren gegaan.

312. Vijf kwitantiën voor verhooging van graven.

313. Eigendomsbewijzen en kwitantiën voor ver

hoogingen van twee graven in de Noorderkerk,

n°. 47 en 48. 10 stuks.

D. Goederen bij erfstelling of legaat:

Testamenten en extract-testamenten, alphabetisch

gerangschikt naar den geslachtsnaam of waar deze

ontbreekt naar den voornaam van den erflater, ten

voordeele van de gemeente.
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1. BIJ DEN ToREN.

314. Een-en-vijftig stuks met inliggende lijst.

Daaronder testament en codicil van Johan van

Halmael 11 April en 8 Nov. 1721; met correspondentie

daarover gevoerd in 1774 en 1880 en in plano gedrukte

lijsten * (1880) van degenen, die jaarlijksche lijfrente

trekken uit zijn vermogen, dat in het volle bezit

der gemeente zal komen, nadat de gerechtigden en

hunne erven geheel zijn uitgestorven.

2. BIJ HET LAM.

315. Twee honderd twee-en-zestig stuks met inlig

gende lijst. Daaronder testament van Arnoud van

Halen 13 Jan. 1732, waarin bepaling omtrent een

jaarlijksche uitkeering aan de gemeente te Emmerik.

3. DE KRUIKJEs.

Juni en Aug, 316. Zes kwitantiën betreffende een legaat groot

1774. f 500, besproken door Magdalena van Gammeren,

wed. Pieter van der Haven, aan de behoeftige leden

der nu gecombineerde gemeenten van de oude

Vlamingen te Amsterdam en te Haarlem. 6 stuks

80 en 4°.

4. IN DE ZoN.

317. Zes stuks met inliggende lijst.

* Deze lijsten zijn in de Bibliotheek geplaatst onder de ge

slachtregisters van Doopsgezinden.
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14 Sept. 1812.

23 April 1813.

17 Sept. 1813.

30 Sept. 1813.

27 Jan. 1814.

1 Sept. 1817.

5. DE VIER vooRNOEMDE GEMEENTEN GEZAMENTLIJK.

318. Elf stuks met inliggende lijst.

6. IN DE BLOEMSTRAAT.

319. Twee stuks met inliggende lijst.

7. VEREENIGDE GEMEENTE.

320. Vier-en-vijftig stuks met inliggende lijst.

8. AANVAARDING VAN ERFENISSEN ENz.

321. Aanschrijving van den prefect de Celles omtrent

het aanvaarden van erfenissen en legaten, door den

maire ter kennis van diakenen gebracht met bege

leidend schrijven. 3 blz. fol., gedrukt.

322. Van den staatsraad directeur-generaal der

comptabiliteit van gemeente- en godshuizen, met be

geleidend schrijven van den maire en bijgevoegde

tabel over de verplichte belegging van erfstellingen

en legaten. a. Aan diakenen, b. regenten Oude

vrouwenhuis.

323. Kopie-opgaaf van ontvangen erfstellingen en

legaten, bij de regeering ingediend.

324. Besluit van burgemeesters van Amsterdam, over

het aanvragen van autorisatie tot het aanvaarden van

legaten en erfenissen. 1 blz. druks.

325. Aanschrijving van het stadsbestuur, over de

aanvrage tot machtiging om legaten en erfstellingen

te mogen ontvangen. 1 blz. fol.
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28 April 1819.

12 Januari 1820.

27 Oct. 1825.

14 Mei 1826.

30 Oct. 1828.

11 Dec. 1828.

31 Dec. 1828.

4 Oct, 1838.

1680-82.

326. Kennisgeving van 't gemeentebestuur, dat dia

kenen ter bekoming van autorisatie tot het aan

vaarden van legaten zich moeten wenden niet tot den

koning maar tot Gedeputeerde Staten der provincie.

1 blz. fol.

327. Aanschrijving van den burgemeester over aan

vrage voor aanvaarding van erfenissen enz. 2 blz. fol.

328. Kon. besluit, over het vragen van autorisatie

tot het aanvaarden van schenkingen, legaten of erf

makingen. 2 blz. fol.

329. Dispositie van Gedeputeerde Staten in Noord

Holland, omtrent de rechten aan de schatkist ver

schuldigd voor goederen of schenkingen aan publieke

gestichten vermaakt. 8 blz. dr. 80.

330. Aanschrijvingen van dezelfden over verschul

digde successierechten. 7 blz. 8°.

331. Dispositie van Ged. Staten over de aanvrage

van instellingen van weldadigheid tot het bekomen

der vereischte machtiging met begeleidend schrijven

van 't stadsbestuur. 7 blz. 8°. dr.

332. Aanschrijving van burg- en weth., tot geleide

eener dispositie van Gedeputeerde Staten over de

verzoeken tot aanvaarding van legaten en erfenissen.

In duplo 4 blz. 8°. gedrukt.

333. Verzamelingen van extracten uit de resolutiën

der Staten van Holland en den burgemeester van

Amsterdam, over het aanvaarden van erfenissen enz.,
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door diaconieën en godshuizen der Hervormde ge

meente en over onderstands-domicilie. 4 blz. fol.

1678-1810. 334. Lijst van erfmakingen, legaten en giften aan

de gemeente bij 't Lam en den Toren en aan de

Vereen. Gemeente.

335. Notitie van erfenissen, die de gemeente bij de

Zon nog te wachten heeft, opgemaakt omstreeks

1774. 4 blz. fol.

E. Financiën.

1. BIJ DEN ToREN.

1 Mei 1605- 336. Kasboeken. 7 dln. fol.

Juni 1668.

1620-1678. 337. Schuldboeken. 5 dln. fol.

1673. 338. Journaal. 1 dl. fol.

2. BIJ 'T LAM.

1668-1804. 339 Kasboeken. 18 dln. fol.

1664-1798. 340. Journalen. 8 dln., waarbij 1 deel van 1673

afzonderlijk.

1654-1673, 341. Maandboeken. 3 dln. fol. en 3 daarbij be

hoorende boeken gemerkt B, D en W.

1671. 342. Boeken van kwade schulden. 1 deel fol.

1613-1762 343. Staat- schuld- en grootboeken. 8 dln. fol. Groot
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1674-1800.

1771-1801.

1796.

22 Dec. 1653.

6 Nov. 1745.

27 NOV. 1749.

boeken, 1673 en 1749. 2 dln., met contra-grootboek,

1789-1816. 1 deel fol.

344. Jaarbalansen.

345. Obligatieboek. 1 deel fol.

346. Rapport van den houder van 't grootboek en

journaal.

347. Procuratie verstrekt op vijf door de broeder

schap verkozen leden, om de geldelijke aangelegen

heden dezer gemeente te mogen beheeren, (kopie).

2 blz. fol. bis.

348. Akte van kwitantie, ten behoeve van C. van

Eeghen en B. Klinkhamer, gemachtigden tot den

verkoop van een huis, toebehoorende aan Tjerk en

Engeltje Tichelaar. 7 blz. fol.

349. Brief van J. Deknatel, leeraar bij 't Lam te

Amsterdam, tot geleide van een gift van f 600 aan

de kas. 1 blz. 4°.

350. Brief van Anna van Caseele, (zond. dagt.),

zich beklagende dat haar een haar toekomende lijf

rente niet uitbetaald is en verzoekende om onder

steuning. 8 blz. 4°.

351. Afkondiging eener buitengewone collecte ten

behoeve der gemeentekas in de kerk te houden die

sedert 30 jaren niet gehouden was. 3 blz. fol.

352. Dankzegging voor betoonde mildheid bij die

collecte. 3 blz. fol.
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1 Juli 1748

30 Juni 1749.

23 Oct. 1666.

20 April 1668.

1769.

1769-81.

1727 en 28.

353. Afkondiging eener buitengewone collecte aan

de huizen ten behoeve der gemeentekas. 1 blz. fol.

354. Drie aanslag-biljetten voor het provisioneel

middel tot remplacement der afgeschafte pachten,

ten name van Anthony Janson, wed. Jan Oeffel en

wed. de Bruyn. Elk 1 blz. druks fol.

355. Kopie notariëele akte van Claes Pietersen

Groot van Terschelling, omtrent bodemerij, op last

van Hans Vlaming aangegaan. 1 blz. fol.

356. Request (in apostil gefiatteerd) door den kerke

raad bij het Lam aan de regeering der stad, om te

mogen ontvangen de opbrengst der goederen van

zekeren Rem Reyersz, tot voldoening van aan hen

verschuldigde huishuur. Met twee bijlagen, behelzende

bewijzen, 10 Febr. en 9 Maart 1668, dat de goederen

van genoemden Reyersz. te hunnen behoeve gerechte

lijk verhypothekeerd zijn. 3 stuks, 5 blz. fol.

357. Een model-lijfrentebrief ten laste der gemeente

bij het Lam. 1 blz. fol. gedrukt.

358. Afgeloopen lijfrentebrieven van 1769-81. 8st.

359. Attestaties de vita van verschillende lijfrente

niers. 47 stuks.

3. IN DE BLOEMSTRAAT.

360. Verantwoord-rekening van diakenen der Jan

Jacobsgezinden aan die van het Lam. 3 blz. fol.
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16 Juni 1730.

1700-1801.

1787-1801.

1738-1801.

1680-1801.

1723-1795.

1797-1801.

1785-93.

1 Juni 1791.

361. Notariëele kopie 1°. van een verzoekschrift door

Cornelis Douwes, leeraar der Jan-Jacobsgezinden op

Terschelling en anderen, bij burgemeesters van Am

sterdam ingediend, en 2°. van een verklaring door 4

vrouwen afgelegd, dat zij leden zijn der Jan-Jacobs

gezinde gemeente en in de vereeniging met het Lam

niet hebben toegestemd, alles strekkende om weer

in 't bezit gesteld te worden van het kerkgebouw

en de goederen dier gemeente. 5 blz. fol.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

4. IN DE ZON.

. Kasboeken. 6 deelen fol.

Journaal. 1 deel fol.

Lijfrenteboek. 1 deel fol.

Grootboeken. 4 deelen fol.

Balansboeken. 2 dln. fol.

Obligatieboek. 1 deel fol.

Kasboek, journaal en grootboek der tontine

Van 1792.

369. Afgeloopen lijfrentebrieven. 3 stuks.

370. Kwitantiën van betaalde uitkeering in de

tontine, ten behoeve van het weeshuis. 1831-1858.

1803, 1828.

1830-36.

371. Tontine van 1792. Staten en rekeningen.



63

29 Nov 1832.

1789-1790.

1 Juli 1790.

23 Oct. 1795.

26 Oct. 1795.

372. Besluit van den gouverneur van N.-Holland

over afloop dier tontine met begeleidend schrijven van

burgemeester en wethouders.

373. Afgeloopen contracten in die tontine.

374. Brieven van Jan Duyn Czn. te Gorcum en

van J. H. G. van Borcharen, over uitbetaling eener

schuld van f 248. 10 blz. 4".

375. Bewijs van een hypotheek op. een huis in de

Heerenstraat met verrekening dier schuld. 28 Augus

tus 1805.

376. Mededeeling door den kerkeraad aan de oude

dienaarschap gedaan, hoe reeds 2 Sept. door diakenen

aan leeraren en oud-diakenen de treurige staat der

gemeente-financiën medegedeeld en dientengevolge

tot een nieuwe poging, om giften of inschrijvingen

van de leden te bekomen, besloten was, hoe deze

poging slechts de helft had opgeleverd van 't geen

in den tijdelijken nood der eerste vijfjaren zou kunnen

voorzien en niet meer dan een derde van 't geen tot

volledig herstel noodig zou zijn. Men had zich daarom

bezwaard geacht de gedane inschrijvingen aan te

nemen en op de vraag: wat te doen? van de meer

derheid het antwoord ontvangen, dat alleen vereeniging

met de gemeente bij 't Lam de bezwaren kon opheffen.

Daartoe wil men nu voorbereidende maatregelen

nemen. 6 blz. fol.

377. Verzoek der commissie van de Zonsche ge

meente, gelast om met een commissie der gemeente

bij het Lam over een vereeniging der beide gemeenten
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in overleg te treden. Zij verlangt dat haar vergund

worde aan de commissie mede te deelen, hoe groot

het vermogen der gemeente is, welke hare inkomsten

zijn, hoe veel de collecten bedragen enz. Apostil:

op de beide eerst punten geweigerd, het derde toe

gestaan enz. 2 blz. 4".

Maart 1800. 378. Aanschrijving van leden consulenten bij de

commissie van onderzoek naar de opbrengst der

geldheffing.

5. IN DE ARKE NoACHs.

1723-51. 379. Journaal 1 deel fol.

1731-1748. 380. Rekening-courant-boek. 1 deel fol.

1723-1751. 381. Grootboek. 1 deel fol.

1704-1752. 382. Rekening- en Balansboek. 1 deel fol.

6. VEREENIGDE GEMEENTE.

iso:" en 383. Kasboeken. 2 dln. fol.

1799-1853. 384. Journalen, 6 dln. en de eerste 3 deelen in

duplo 9 dln. in 't geheel. Obligatieboeken. 2 dln.

385. Bewijzen van inschrijving en van getiërceerde

interest tot 1809.

1801-1820. 386. Contra-grootboek. 2 dln. fol.

Febr. 1810- 387. Collecte-boeken.

Maart 1830

Maart 1849 .
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Oet. 1819-31

Dec. 1866.

1801-1871.

1810-1872.

10 Maart 1814.

15 Sept. 1814.

15 Nov. 1814.

18 Jan. 1839.

9 en 26 Sept. 1839.

388. Kwitantieboek betreffende het overnemen der

maandelijksche kas.

389. Jaarbalansen van de Vereen. Gemeente.

390. Rapporten der boekhouders van het grootboek

en journaal.

391. Commissie-rapport omtrent de inwisseling van

Hollandsche effecten. 7 blz. fol.

392. Rapport eener commissie belast met het doen

overschrijven der gemeentelijke bezittingen op het

grootboek der N. W. Schuld. 4 blz. fol. met

5 bijlagen.

393. Brief van den thesaurier der stad, berichtende

dat het aandeel der gemeente in een gift van

f 8000 op den feestdag van 18 Nov. beschikbaar

gesteld bedraagt f 25. 12 stuiv.

394. Van 't stedelijk bestuur, tot geleide van 't

aandeel der Doopsgez. gemeente in de gelden ten

behoeve der alg. armen ontvangen. 1 blz. fol.

395. Kennisgevingen van 't stedelijk bestuur, over

't inkomen eener gift van den erfprins en de erf

prinses tot uitdeeling aan de armen. 2 stuks.

3 blz. fol.

396. Aanschrijving van 't gemeentebestuur, om op

gaaf van 't bedrag der kleine en vreemde duiten bij

diakenen nog in kas, nu de centen zijn ingevoerd.

23 Dec. 1822.

1 blz. fol.

5
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23 Nov. 1848.

1844.

16 Nov. 1803.

8 Maart 1809.

23 Maart 1809.

25 Maart 1809.

25 Maart 1811.

397. Brief van een ongenoemde, tot geleide eener

gift voor de armen onder bepaalde voorwaarde,

met kopie-antwoord daarop. 12 Januari 1849.

1 blz. 40.

398. Lijst van bezittingen der gemeente opgemaakt

bij gelegenheid van de wet van 6 Maart 1844.

399. Rapport eener commissie om te beraadslagen

over middelen, ten einde de uitgaven met de inkom

sten der gemeente in overeenstemming te brengen.

12 blz. fol.

400. Commissie-rapport over den financiëelen toe

stand der gemeente adviseerende tot het houden

eener jaarlijksche collecte. 9 blz. met 2 bijlagen.

401. Idem over het houden der jaarlijksche collecte

waartoe besloten is, met een reglement voor de

wijze van uitvoering als bijlage. 3 blz. fol.

402. Circulaire aan de leden der gemeente, waarbij

het houden eener jaarlijksche collecte aangekondigd

en aanbevolen wordt. Gedr. 3 blz. 4". (Proef-afdruk

en legger).

403. Boek van de woonplaatsen der leden aangelegd

1809 met veranderingen tot 1822, gediend hebbende

voor eene jaarl. collecte met bijlagen en twee klap

pers. Groot fol.

404. Concept-circulaire aan de leden der gemeente

wegens de voorjaarscollecte. 4 blz. fol.
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31 Maart 1812.

4 Maart 1813.

28 Maart 1814.

27 Maart 1816.

22 Nov. 1810.

3 Oct. 1810

18 Oct. 1810.

8 Dec. 1810.

405. Circulaire aan de leden der gemeente, over de

jaarl. collecte. (Gedrukt 2 blz. 4°.)

406. Commissie-rapport aangaande de wijze, waarop

de jaarcollecte gehouden zal worden. Met 2 bijlagen.

407. Concept-aankondiging der collecte bij de leden

aan huis, en afkondiging daarvan van den preek

stoel. 3 April 1814, 3 Maart 1816, 30 Maart 1817,

8 April 1820.

408. Voorstel van diakenen aan den kerkeraad, tot

het invoeren van verschillende bezuinigingen, daar

de circulaire aan de leden gericht, om verhooging

van bijdragen, niets heeft opgeleverd. 2 blz. fol.

409. Rapport der financiëele commissie, adviseeren

de tot verkoop van het kerkgebouw bij den Toren

en belendende huizen, tot onderscheidene bezuinigin

gen enz., met vier bijlagen. 8 blz. fol.

410. Circulaire aan de leden der gemeente, waarbij

kennisgegeven wordt dat wegens noodige bezuiniging

besloten is tot den verkoop van een der kerkgebouwen,

het niet vervullen der predikantsvacature, de ver

mindering der salarissen, het staken der toelage voor

de kweekschool en de noodlijdende gemeenten enz.

alles echter onder voorbehoud van wijziging, indien

vrijwillige giften der leden het nemen van deze maat

regelen overbodig maken. 3 blz. 4°. (In triplo).

411. Idem van den kerkeraad aan de leden der ge

meente, met verzoek om opgaaf van 't geen deze

zouden willen geven tot instandhouding der beide

kerkgebouwen, die door velen, althans nog voor dit

jaar begeerd wordt. 2 blz. 4°. druks. Vgl. N°. 95.

5 *
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7 Juni 1821. 412. Commissie-rapport, over den oorsprong en het

gebruik van het zoogenoemde Paltzische fonds.

3 blz. fol.

Febr. 1804 413. Plan eener tontine, ten behoeve der gemeente

gevestigd op f 40,000 Nat. Schuldbrieven à 3 pCt.

met circulaire aan de leden, tot deelneming uitnoo

digende. (In duplo.) 3 blz. 4o.

414. Stukken betreffende de tontine van 1804 met plan.

a. Drie verklaringen van inschrijving, 20 Febr. 1804.

b. Lijsten van deelnemers en aanteekeningen van

overlijden.

c. Berichten van overschrijvingen 1810-1819.

d. Vijf aandeelen aan de gemeente geschonken.

is:- 415. Kwitanties van betaalde uitkeering in de ton

- tine van 1804 van de vereen. Doopsgez. gemeente.

416. Bescheiden betreffende de tontine van 1804.

a. Pak aandeelen ten name van personen, die vóór

1866 zijn gestorven. 33 stuks.

b. 19 laatste aandeelen, die in 1866 geliquideerd zijn.

c. Lijst der aandeelhouders, die in 1866 vermoede

lijk nog in leven waren met opgaven van over

lijden der vroeger gestorvenen..

30 Maart 1801 en 417. Bescheiden van herkomst eener obligatie van

7 April 1809. f 1100

17 Nov. 1846, 418. Brief van L. R. Fabritius, over gelden toebe

hoorende aan A. R. Koopman en onder diakenen

berustende.
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1849-1855. 419. Stukken betreffende een hypotheek ten laste

van J. Stijger.

6 Maart 1730, 420. Brief van M. en J. de Neufville, bankiers te

Londen, aan diakenen der gemeente bij het Lam,

over een belegging in actiën van de bank van

Engeland en actiën op de O.-Ind. Bank, met de

notariëele verklaringen van inschrijving. 5 blz. 4".

en 1 blz. 8°.

1756-1775 421. Kopieboek van Engelsche brieven van de gem. bij

het Lam betreffende de effecten in Londen. 1 dl. 4°.

26 Febr. 1822. 422. Brief van Kops, Coussemaker en Forbes te

Londen, over eene conversie der Navy 5 pCt. annuï

teiten.

28 April 1848. 423. Bewijs van inschrijving voor actiën in de Bank

van Engeland.

1842 en 1849. 424. Brieven en aanteekeningen over vrijdom van

incometax op de actiën in de Bank van Engeland.

5 stuks.

1756-1868, 425. Van verschillende handelskantoren te Londen,

over ontvangst van rente op geconsolideerde annuï

teiten bij de Engelsche Bank. 4°.

23 Mei 1795 en 426. Bewijzen van inschrijving in 't groot kapitaal

""" boek der actiën van de O.-Indische Compagnie. 2 st.

elk 1 blz. fol.
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18 April 1782.

18 Juni 1801.

19 Febr. 1669.

1 Mei 1720.

F. Gestichten van Liefdadigheid.

1. LINDENHoFJE.

427. Teekeningen van Reynier Jansz. voor de ver

bouwing van 't hofje op de Lindengracht tot een

Oude-Vrouwenhuis in 167(?).

428. Bestek en teekeningen van A. Pietersz. om

't Lindenhofje tot een weeshuis te verbouwen. 167(?)

met een situatieteekening.

429. Rapport van vijf gecommitteerde diakenen (bij

't Lam), over de stichting van het Lindenhofje in 1614

door de Waterl. gemeente en de wijze der besturing

daarvan, met extract-besluit door diakenen op dit

rapport van denzelfden datum. 7 blz. fol.

430. Rapport en voorstel over den verkoop van

het Lindenhofje, de vergrooting van het Nieuwe hofje

en de noodige schikkingen tot overplaatsing der be

woonsters van 't Lindenhofje in 't Oude-Vrouwenhuis

en de beide andere hofjes. 7 blz. fol.

*----------------------

2. OUDE-VROUWENHUIs.

431. Opdrachtbrief van vier erven (n°. 37 en 38 op

de Prinsengracht en n°. 66 en 67 in de Kerkstraat

bij de Reguliersgracht en aan elkander belendende)

aan Antonis de Haes.

432. Opdrachtbrief van een stal en twee woon

huizen door de erven van Ant. de Haes en echtge



71

20 Febr. 1722.

21 Mei 1745.

18 Nov. 1745.

25 Jan. 1676.

27 Nov. 1676 en

8 Sept. 1696.

29 Juni 1680.

23 Juli 1681.

noote aan François Straalman. Op perkament met

uithangend zegel.

433. Van een stal en twee woonhuizen door Fran

çois Straalman aan Catharina Straalman. Op perk.

met uith. zegel.

434. Extract-testament, waarbij Catharina Straalman

hare beide broeders François en Abraham Straal

man, ieder voor de helft, tot erfgenamen van hare

onroerende goederen benoemt. 4 blz. fol.

435. Opdrachtbrief van de helft van den stal en

de woonhuizen geërfd door F. Straalman aan zijn

broeder Abr. Straalman, erfgenaam van de weder

helft. Op perk. met uith. zegel.

436. Extract uit het minuutregister van de exe

cutiën van de stad Amsterdam, waaruit blijkt dat

vijf huizen op de Prinsengracht en in de Kerkstraat

tusschen de Vijzelstraat en Reguliersgracht uit den

insolventen boedel van Isaac Fouquier aangekocht

zijn door diakenen bij het Lam. 16 blz, fol.

437. Twee opdrachtbrieven van een erf in de

Kerkstraat bij de Reguliersgracht n". 72 het laatst

aan regenten van 't weeshuis. Op perk. m. u. z.

438. Opdrachtbrief van twee erven op de Prinsengr.

bij de Reguliersgracht n°. 31 en 32 aan regenten

van 't weeshuis. Op perk. m. u. z.

439. Opdrachtbrieven van twee erven op de Prinsen

gracht bij de Reguliersgracht n". 2 en 3 met opdracht
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5 Dec. 1676.

5 Dec. 1676.

1785.

brief van die beide erven aan regenten van 't wees

huis en afgeloopen kustingbrief. Op perk. m. u. z.

440. Vier opdrachtbrieven van huizen en erven

in de Kerkstraat bij de Reguliersgracht n°. 1, 2, 3

en 4, aan diakenen bij 't Lam. Op perk. m. u. z.

441. Opdrachtbrief van een huis en erf, tuin, stal,

koetshuis en oranjerie, op de Prinsengracht bij de

Reguliersgracht palende naar de zijde der Kerkstr.

aan de vier voornoemde erven, aan diakenen bij

het Lam. Op perk. m. u. z.

442. Bestekken en rekeningen met kwitanties over

de verbouwing van het Oude-Vrouwenhuis der ge

meente in 1758 en 59. 37 st.

443. Grondteekening der riolen tusschen Kerkstraat

en Prinsengracht van het Oude-Vrouwenhuis en 't

Weeshuis.

444. Bescheiden betreffende den afstand van een

strook gronds, toebehoorende aan het weeshuis der

gemeente, aan den tuin van 't Oude-Vrouwenhuis.

a. Twee grondteekeningen opgemaakt volgens de

kadastrale plans.

b. Uittreksels uit den kadastralen legger. 4 stuks.

c. Taxatie.

d. Overeenkomst, 4 Oct. 1867, omtrent dien af

stand in duplo.

445. Reglementen voor 't Oude-Vrouwenhuis:

a. Voor de verpleegden 3 Mei 1746 en 13 Dec.

1761 en van 1850 in triplo. Inliggend dito
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1711-1728.

reglement voor 't Oude-Vrouwenhuis der Ned.

Herv. Diakonie.

b. Voor den binnenvader en de binnenmoeder,

zonder datum; met inliggend model als voren.

c. Voor de binnenmoeder, April 1815 en Mei 1829

en twee van later tijd.

d. Voor de ziekenmoeder, zonder dagteekening;

met inliggend reglement voor den huisknecht

in 't Ned. Herv. Diakonie-Oude-Vrouwenhuis.

Zond. dagt.

446. Lijsten:

a. Van regenten en regentessen. 1759-1859, in een

boekje kl. 8°. met inliggende aanteekeningen.

En 1759-1880. 12 blz. fol. 1759-1881 4 stuks

in plano. (de beide oudste op perkament.)

b. Van suppoosten, 1809 of 1810. 1 blz. 4°.

c. Van verpleegden in 1795. 3 blz. fol.; van

1759-1870 3 st. in plano op perkament en

van 1759-1880, 4 vel in plano. (De lijsten

in plano in portefeuille.)

447. Naamboek der verpleegden, met opgaaf van

hare goederen.

448. Notulen van regenten en regentessen, 1687

1737 2 dln. fol. 1778-1838 3 dln. 4°. waarin

tevens opgave van verschillende uitgaven, die na

1737 in een afzonderlijk grootboek zijn gebracht.

449. Commissie-rapport en besluit over een ver

andering in de boekhouding. Volgens inhoud 1737.

450. Verschotboeken voor de huishouding. 1703

1881, 14 dln. fol. 9 dln. half fol.
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1846-1881.

1694-1882.

1741-1832.

1737-1881.

1743-1755.

1736-1850.

1833-1839.

1837-1844.

1687-1710.

1772-1823.

1850.

451. Aanteekeningboeken der uitgaven van regen

tessen. 5 dln. 4°.

452. Kasboeken. 11 dln. 4°.

453. Journalen. 4 dln. fol.

454. Grootboeken. 3 dln. fol.

455. Rekeningen-courant en verslagen, 1687, 1688,

1719, 1737, 1757-1769, 1796, 1809, 1811 ,

1817, 1827, 1830, 1832-1874, met overzichten van

1688-1699 en 1810-1829.

456. Balansen.

457. Lijst van werkbazen en leveranciers, met aan

bevelingen en verschillende contracten. 28 stuks.

458. Leverantieboeken. 16 dln. in versch. formaten.

459. Contraboek van afgegeven consentbriefjes.

460. Briefwisseling met het Gemeentebestuur, over

vrijdom van accijnsen. 5 stuks.

461. Kleêrenboeken van de verpleegden. 4 deelen

in versch. formaten.

462. Lijsten van kleeding en huishoudgoed.

a. Lijst waarop kleeding en beddegoed in geld ge

waardeerd wordt.

b. Lijsten van de waarde der uitgereikte kleeding
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enz. 1790 ; 1794-96 ; 1819, 1826-1829, 1835

1839. 9 stuks.

463. Jaarlijksche toespraak tot de verpleegden bij

het uitreiken van haar koffiegeld. 3 blz. fol.

30 Juli 1809. 464. Bepalingen over eenige artikelen van consump

tie. Met 3 tabellen.

30 Juni en 14 465. Rapporten over de kosten van verpleging.

" *** 4 blz. 49

17 Mei en Juni 466. Commissie-rapporten over het opnemen van

1821. meer verpleegden ingeleverd bij diakenen. 7 blz. fol.

26 Maart 1855. 467. Rapport en voorstel van regenten van 't Oude

Vrouwenhuis, over de vraag of men deze instelling

behouden dan wel opheffen zal. 4 blz., met inlig

gende statistiek 1797-1834.

1842. 468. Berekening van de kosten der verpleegden.

1844-46. 469. Verzamelstaat van de uitgaven ten behoeve

van dit gesticht.

11 Oct. 1807 en 470. Contracten over het opnemen van verpleegden.
22 Juni 1818.

1741-1817. 471. Papieren, bewijzen van erfstelling en kwitan

ties voor ontvangen rente, allen betreffende verpleeg

den. 12 stuks.

22 Febr. 1769. 472. Kwitantie van verpleegden over een haar uit

gekeerd legaat.
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8 Juni 1797.

9 Oct. 1800.

1771-1799.

1861-1878.

14 Januari 1737.

473. Verklaringen waarbij de verpleegden voor verder

onderhoud bedanken. 2 stuks.

474. Lijst van goederen nagelaten door verpleegden,

waarin losse lijsten van 1767-1769 (10 stuks).

475. Lijst van begrafeniskosten van verpleegden.

476. Papieren, geboortebewijzen, bescheiden enz. van

verpleegden. 46 stuks.

477. Extract-testament van Maria Verduin, waarbij

zij aan 't Oude Vrouwenhuis in de Elandstr. f6000

vermaakt. 4 blz. fol.

478. Papieren betreffende eene nalatenschap opge

komen aan Agatha Rogge wed. Jacob de Bal ver

pleegde in dit gesticht.

a. Testamenten, codicillen, 4 Aug. 1705-3 Juni

1756 van Gerrit Groeneveld en Marretje Schel

linger, echtelieden, waarbij zij Agatha Rogge

voor een deel tot erfgenaam benoemen. 3 st.

b. Procuratie van Agatha Rogge, 6 Nov. 1756 op

diakenen.

c. Machtiging door diakenen, 25 Nov. 1756, van

twee gecommitteerden.

d. Akte van overeenkomst, 8 Dec. 1757 tusschen

diakenen en Agatha Rogge over de haar opge

komen erfenis. (In duplo.)

e. Akte van décharge voor diakenen, 10 Dec. 1778, .

verleend door de erfgenamen van Agatha Rogge,

wed. de Bal.

479. Afrekeningen omtrent nalatenschappen van

verpleegden aan de gemeente vervallen. 11 stuks.
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7 April 1808.

Oct. 1809.

27 Dec. 1834.

1 Sept. 1859.

4

480. Papieren betreffende de nalatenschap opge

komen aan Cornelia Hemme (verpleegde in 't Oude

Vrouwenhuis.)

a. Testament van Rogerus Hemme en M. Suurink

echtelieden, 15 Aug. 1782 die elkander tot erf

genaam maken.

b. Inventaris, 20 Dec. 1814, der nalatenschap van

R. Hemme.

c. Rekening en verantwoording, Oct. 1815, van

executeuren der nalatenschap van R. Hemme

aan diakenen als gerechtigden tot de nalaten

schap van wijlen Cornelia Hemme met bescheiden.

481. Voorstel van regenten, over 't beheer van drie

huizen toebehoorende aan eene der verpleegden.

482. Feestgedicht bij 't 25-jarig bestaan, uit naam

der Oude Vrouwen aangeboden. 8 blz. dr. 4".

483. Aanteekening over een feestviering (50-jarig

bestaan).

484. Toespraak van den voorzitter van regenten ter

gelegenheid van 't 75-jarig bestaan der instelling.

20 blz. fol. Waarbij knipsel met bijschrift te dier

zelfde gelegenheid vervaardigd. (In portefeuille be

waard.) 27 Dec. 1834.

485. Afbeelding van het huis (tuinzijde) met bij

gevoegde naamlijsten opgemaakt ter gelegenheid van

't 100-jarig bestaan.

486. Aanschrijving van de municipaliteit van Am

sterdam aan regenten. 1 blz. 4".
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25 Juni 1812.

1830.

1833-1840.

1867-1881.

1716 en 1780.

28 Aug. 1647.

6 Maart 1754.

Oct. 1755.

487. Brief van den maire der stad: voorstel om 't

Weeshuis en 't Oude-Vrouwenhuis te laten taxeeren

gelijk ook van regeeringswege geschieden zal ten einde

later tot een eventuëelen verkoop aan 't rijk over te

gaan. -

488. Aanschrijvingen van het gemeentebestuur om

statistieke opgaven over 't Oude-Vrouwenhuis.

Met kopie-antwoord en tabellen.

489. Sollicitaties voor de betrekking van vader en

moeder in het gesticht. 2 st.

3. DE HOEKSTEEN EN HET NIEUWE HoFJE.

490. Inventaris van goederen, nagelaten door Anneke

Alberts, overleden in den Hoeksteen. 1 blz. fol.

491. Octrooi van de Staten aan de gemeenten van

de Zon en de Arke Noachs, waarbij de ordonnantie

van 6 Juni 1733, dat de godshuizen de nalatenschap

van hunne kinderloos overleden gealimenteerden mo

gen na zich nemen, ook op suppl. wordt toegepast.

Origineel 5 bladz. fol., perk. met zegel.

492. Verbintenis van den aannemer W. Ebbenhoven

om in de plaats van de kerk de Arke Noachs een

Oude-Vrouwenhuis te bouwen en tegen 1 Novemb.

1756 op te leveren. 1 blz. fol.

493. Request van den kerkeraad bij de Zon aan

Burgemeesters, om vergunning tot de verbouwing van

de kerk de Arke Noachs, op de Prinsengracht, sedert
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21 Aug. 1776.

26 Nov. 1776.

8 Maart 1782.

29 Juli 1750.

9 jaren ongebruikt, tot woningen voor behoeftige oude

lieden en kinderen. Gefiatteerd 3 Mei 1764. 1 blz. fol.

494. Kopie-request van den kerkeraad bij de Zon,

ingeleverd aan de Overheid te Amsterdam, om den

vrijdom vroeger aan hun Godshuis in de Tuinstraat

toegekend, nu te mogen genieten voor het gesticht

op de Prinsengracht, waarin het verplaatst is.

495. Extract uit de resolutiën van de Vroedschap

der stad Amsterdam. waarbij het voorgaand request

gefiatteerd wordt. 1 blz. fol.

496. Extract uit de resolutiën der Staten van

Holland, waarbij diakonie, kerk en Godshuizen van

de Zon vrij verklaard worden van het opbrengen

van den 40" penning. 2 blz. fol.

497. Aanteekening nopens den vrijdom van het

hofje in de Tuinstraat. 1 blz. 8°.

498. Eigendomsbewijzen en grondpapieren van het

Nieuwe Hofje voorheen Arke Noachs, met specificatie.

499. Kopie-contract tusschen diakenen der Friesche

Doopsg. gemeente (Arke Noachs, Prinsengracht bij

de Prinsenstraat) en Jannetje Pieters Blauwduif

over 't gebruik van den gang, die tot het kerkge

bouw toegang geeft. z. d. 16 blz. fol. (Na 1721.)

500. Kopie-opdracht door diakenen van de gemeente

in de Zon van een huis in de Prinsenstraat onder voor

waarde, dat de daaraan palende gang een vrije toegang

blijve tot het kerkgebouw de Arke Noachs. 2 blz. fol.
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23 Dec. 1789.

17 Sept. 1851.

Aug. en Sept.

1851.

26 Sept. 1851.

15 Sept. en

7 Nov. 1851.

1 Mei 1765.

3 Mei 1766.

30 Dec. 176G.

501. Verklaring van den eigenaar en bewoner van een

huis in de Prinsenstraat, dat hij 't gebruik van den

belendenden gang alleen tot wederopzegging toe heeft

van diakenen van de Doopsg. gemeente in de Zon.

1 blz. fol.

502. Grondteekening van een achterhuis en erf waar

van de toegang is door een gang in de Prinsenstr.

en belendende aan het Nieuwe Hofje, benevens eene

verklaring van den landmeter over de grootte.

503. Briefwisseling tusschen het Gemeentebestuur

en regenten van 't Nieuwe Hofje, over den aankoop

van genoemd achterhuis. (n°. 501) 4 stuks.

504. Transport door overlieden der Korenmeters

van voornoemd achterhuis aan diakenen. 13 blz. fol.

505. Twee verklaringen, dat voornoemd perceel met

geen hypotheek bezwaard is. 2 blz. fol.

506. Kwitanties enz. over bovenstaanden verkoop. 4 st.

507. Overeeenkomst tusschen diakenen van de

gemeente bij de Zon en den eigenaar van een per

ceel belendende aan 't Nieuwe Hofje, over 't gebrui

ken van een riool en het plaatsen van een koekoek.

1 blz. fol.

508. Verklaring van rooimeesters over de grenzen

van een erf belendende aan het hofje de Arke

Noachs. 2 blz. fol.

509. Verklaring, waarbij diakenen van de gemeente
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31 Dec. 1766.

1766.

11 Maart 1812.

26 April 1768.

21 Oct. 1814,

bij de Zon aan den eigenaar van het perceel belen

dende aan 't Hofje toestaan bij verbouwing zijn

muur tegen hun muur te stellen. 1 blz. 4°.

510. Overeenkomst van de vereenigde Doopsg. ge

meente de Zon en Arke Noachs, als eigenaresse van

het hofje op de Prinsengracht, met den eigenaar van

een belendend perceel, over het gebruik van den uit

gang op de Prinsengracht, met inliggende herinne

ring dat deze uitgang aan precario onderworpen is.

1 blz. fol.

511. Dito van dezelfde met den eigenaar van een

belendend perceel, over de plaatsing van een muur.

1 blz. fol.

512. Grondteekening van riool, regenbak enz., en

situatieplan van de gebouwen die nu het Nieuwe

hofje uitmaken. zond. datum 2 stuks fol.

513. Aanschrijving van den onder-prefect aan den

maire der stad, om bericht wie tot opzieners over de

gestichten van weldadigheid benoemd zijn met con

duct. missive van den maire aan de regenten van 't

Nieuwe-hofje. Gedrukt, elk 1 blz. 4°.

514. Nota van betaalde belastingen over de huizen

op de Prinsengracht bij de Prinsenstraat.

515. Nota van baten en lasten van een huis in de

Prinsenstraat.

516. Rapport van regenten van 't Nieuwe-hofje, over

de vertimmering van een daaraan belendend huis.

6
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1843, 18.45, 1850 517. Rapporten over het recht der gemeente op de
en 1860.

15 Jan. 1845.

1840.

1856-57.

1859-1860.

1878-1881.

2 Maart 1747.

19 Mei 1747.

14 Dec. 1747.

nalatenschap van gealimenteerden en van de ver

pleegden in 't Oude-Vrouwenhuis en op 't Nieuwe

hofje. 4 stuks.

518. Rekening en verantwoording over de aan de ge

meente vervallen nalatenschap van Geertrui van Rijn,

overleden op het Nieuwe-hofje.

519. Rapporten van regenten van het Nieuwe-hofje.

520. Kopie-tabellen der bewoners bij 't gemeente

bestuur ingeleverd.

4. RIJPENHOFJE.

521. Eigendomsbewijzen en grondpapieren van het

erf, waarop het Rijpenhofje is gebouwd. Met inligg.

specificatie. 12 st.

522. Kerkeraadsbesluit, waarbij P. van den Bosch

Czn. en P. Jut gecommitteerd worden om met de

eigenaars van het Rijpenhofje te onderhandelen over

de overdracht daarvan aan de gemeente. 1 blz. fol.

523. Overeenkomst, tusschen Jan en Job van de

Rijp Centen en gecommitteerden van diakenen bij 't

Lam, behelzende de voorwaarden waarop eerstge

noemden den eigendom en het beheer van het Rijpen

hofje aan diakenen voornoemd afstaan. 15 blz. fol.

524. Schepen-akte, waarbij de diaconie der gemeente .

bij 't Lam verklaart de overeenkomst betreffende
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de overdracht van het Rijpenhofje aan te nemen, zich

tot het nakomen der gestelde voorwaarden te ver

binden en de gebroeders van de Rijp Centen van

alle verdere verplichtingen enz. te ontheffen. Perk.

met uith. zegel.

525. Stukken betrekkelijk het honderdjarig bestaan,

gevierd 14 Dec. 1847. a. Voorstel aan diakenen,

2 Dec. b. Toespraak op het eeuwgetijde, 14 December.

c. Dankdicht der bewoonsters.

3 Febr. 1803. 526. Aanvragen voor gelden. 1 blz. 40.

Juni 1832. 527. Rapport eener commissie over het testament

van van de Rijp Centen, om de uitvoering der daar

in staande bepaling, dat de door hem nagelaten

huizen op de Heerengracht tot een Hofje moeten

verbouwd worden, uit te stellen totdat de huur dier

perceelen zal zijn afgeloopen. (1834).

31 Juli 1834. 528. Verzoekschrift van diakenen en van W. ten

Kate aan den koning, als belanghebbenden bij de

nalatenschap van Jan van de Rijp Centen, om ont

heffing van de door hem gemaakte bepaling over

de stichting van een Hofje en om machtiging tot

een andere beschikking over zijne nalatenschap.

6 blz. met afwijzende beschikking van Gedeputeerde

Staten van N. Holland, 31 Juli 1834 en begeleidend

schrijven van 't stadsbestuur, 11 Aug. 1834.

19 october 1837. 529. Voorstel en memorie van toelichting tot een

nieuw reglement. 3 blz. fol.

1855-1874. 530. Rapporten van regenten.
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1828-1839.

1797-1833.

18 Jan. 1844.

Juli 1849.

1867-1882.

531. Kopie-memorie van aangifte der nalatenschap

van een bewoonster, waarvan de gemeente volgens

octrooi der Staten van Holland en West-Friesland

erfgenaam is. 2 blz. fol.

532. Stukken betrekkelijk de nalatenschap van

Rinske Jacobs, bewoonster van 't Rijpenhofje, over

leden 12 Mei 1848.

5. HUIZEN VAN L. T. DE VoGEL.

533. Naamlijst van bewoners.

534. Stukken betreffende de belasting op deze

woningen en den vrijdom daarvan. 5 st.

535. Voorstel door boekhouders aan diakenen ge

daan om een fonds, dat vóór 1812 bespaard was uit

de renten van 't kapitaal door L. T. de Vogel tot

onderhoud van 3 huisjes in de Kerkstraat gelega

teerd, te doen strekken tot aflossing van verschillende

voorschotten sedert 1812 uit de kerkekas tot onder

houd dier woningen verstrekt.

536. Voorstel omtrent de wijze van begeving der

woningen van de Vogel.

537. Kopie-tabellen omtrent de bewoners ingeleverd

bij 't gemeentebestuur.

6. HUIZEN IN DE BLOEMsTRAAT.

538. Eigendomsbewijzen en grondpapieren van huizen

en erven in de Bloemstraat. (Met specificatie), 35 st.
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26 Jan., tot 10 539. Extract-notulen van regenten van 't Rijpen
Juni 1843.

27 Sept. 1870.

1871.

1871.

Mei 1871.

30 Oct. 1872.

5 Oct. 1871.

hofje, betreffende den aankoop van loodsen in de

Bloemstraat achter aan het hofje uitkomende.

540. Uittreksels van den kadastralen legger der

gemeente Amsterdam, betreffende het Rijpen-hofje,

het daarachtergelegen erf in de Bloemstraat en be

lendende perceelen. 7 stuks.

541. Bestek en voorwaarden van aanbesteding voor

den bouw van achttien woningen in de Bloemstraat.

In duplo.

542. Teekeningen van de woningen in de Bloem

straat gesticht. 3 stuks in portef bewaard.

543. Verbintenis van den aannemer. 1 blz. fol.

544. Besluit van Gedeputeerde Staten, over vrij

dom der grondlasten gedurende 5 jaren voor deze

woningen.

545. Lijst van de eerste achttien gezinnen daarin

geplaatst.

546. Reglement voor de bewoners dezer woningen.

2 blz. 4°.

7. WEESHUIS.

a. Van de gemeente bij 't Lam en van de

Vereenigde Gemeente.

30 Nov. 1676. 547. Verzoekschrift van den kerkeraad aan de
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(1676.)

18 Januari 1677.

Staten van Holland om vrijdom van verponding en

accijnsen voor het op te richten weeshuis. In triplo ;

met apostil in handen gesteld van gecommitteerde

raden en beschikking daarop, 17 Dec. 1676. In duplo.

548. Concept-request aan burgem. van Amsterdam,

zond. datum, om vrijdom van verponding en accijnsen

voor het weeshuis, dat zij wenschen in te richten in

het huis van Isaäk Fouquier, Prinsengracht noord

zijde, bij de Reguliersgracht. 2 blz. fol.

549. Request van gelijken inhoud. 2 blz. fol. In

duplo met gunstige beschikking. In triplo.

550. Octrooi van de Staten van Holland waarbij de

dispositie van 17 Dec. 1676 (daar de pachters ten

opzichte van de turf bezwaren maakten) in dezer

voege wordt geampliëerd dat het boveng. weeshuis

verklaard wordt, “soodanig godshuys en collegie als in

de respective ordonnancien op de imposten, onder

die benaming begrepen zijn” enz. In d.. 17 Dec. 1678.

Origineel extract uit het register der octrooien.

5 blz. fol.

Kopie van hetzelfde. 3 blz. fol.

551. Request van regenten aan burgemeesters om

wijziging van eenige artt. ten aanzien van het ver

mogen en eventuëele erfenissen, aan de weeskinderen

opkomende. Volgens opschrift waarschijnlijk niet

ingeleverd en van 1696 of 97. 2 blz. fol.

552. Aanmerkingen op de artt. in het vorige n".

bedoeld, door twee kerkeraadsleden gemaakt in twee

verschillende stukken. 4 blz. fol.
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12 April 1682.

553. Circulaire aan de leden der gemeente, om giften

voor de oprichting van het weeshuis, waartoe uit de

legaten van Hans de Wolff en Joost de Baats een

huizing is aangekocht. 2 st. (in klad en nette kopie)

elk 3 blz. fol.

554. Aanteekeningen wegens ontvangen gelden ten

behoeve van de oprichting van het weeshuis, begin

nende 9 Juli 1676, met alphab. naamlijst der gevers.

38 blz. 4”.

555. Afkondiging aan de gemeente eener collecte

voor de uitbreiding van het weeshuis. 1 blz. fol.

556. Afkondiging dat men bij het aanst. huisbezoek

met de leden raadplegen zal over de beste wijze, om

gelden voor de uitbreiding van het weeshuis samen

te brengen. 1 blz. fol.

557. Afkondiging dat de collecte aan de huizen

zal plaats hebben. 1 blz. fol. Klad en kopie.

558. Memorie van den kerkeraad aan de leden,

waarbij hij zijn gehouden gedrag in de oprichting

van een weeshuis verdedigt en de verzekering geeft

dat het weeshuis, schoon door particuliere giften

tot stand gebracht, onder zijn toezicht blijft. 2

blz. fol.

559. Concept-reglement voor het weeshuis. (Niet

compleet.) 14 blz. 4°.

Febr. 1786 tot 560. Notulen van regenten van 't weeshuis.
31 Jan. 1810.

1727-1765. 561. Naamlijst der weeskinderen. 1 deel.
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1764-1800.

22 Juni 1679.

21 NOV. 1679.

16 April 1648.

2 Juni 1661.

30 Aug. 1696.

8 April 1717.

562. Verklaringen, waarbij leden der gemeente aan

diakenen de opvoeding hunner kinderen en alzoo de

ouderlijke rechten over hen opdragen. 14 st.

563. Brief van Klaas Stapel te Hoorn, over de

opneming van een kind te Egmond in hun wees

huis. 2 blz. 4°.

564. Testament van Grietje Jacobs, huisvrouw van

Jan Winters, ten behoeve van hare kleinkinderen

opgenomen in het weeshuis. 3 blz. fol.

565. Akte van schenking door Klaas Dirks, van

een huis en erf in de Utrechtschestraat bij de Re

guliersmarkt en van een dito in de Dollebagijnen

steeg aan regenten van 't weeshuis, met inliggende

1* Verklaring van 't Hof van Holland, 2 Juni 1661,

dat het eerstgenoemde huis in vollen en vrijen eigen

dom aan Klaas Dirks toebehoort, 2°. Request met gun

stig apostil van schepenen om in 't eerstgenoemde

huis een pasteibakkersoven te plaatsen. Op p. m. u. z.

566. Overeenkomst tusschen regenten en den eige

naar van een belendend gebouw over een gemeenen

InUlUlT.

567. Memorie omtrent hetgeen besloten is ten

aanzien van de kinderen van Meynte Nannes.

2 blz. fol.

568. Request van regenten, zond. dagteekening,

waarschijnlijk 1808, aan schepenen der stad Amster

dam, om uitbetaling eener erfenis aan twee hunner

weeskinderen opgekomen. 4 blz. fol.
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30 Sept. 1811.

18 Juli 1809.

19 Juli 1809.

21 Juli 1809.

21 Juli 1809.

22 Juli 1809.

569. Akte van kwitantie en décharge voor regenten,

over de huizen aan 't weeshuis toebehoorende en in

eigendom overgedragen aan diakenen. 14 blz. fol.

570. Extract-notulen, inhoudende de redenen, welke

regenten in overleg met den kerkeraad bij de Hooge

Regeering zullen aanvoeren, tot vrijstelling der wees

jongens van den wapendienst. 4 blz. fol.

571. Kopie-request door regenten aan den burge

meester, om vrijstelling van wapendienst voor de

jongens, in hun gesticht verpleegd. 3 blz. fol.

72. Brief van dezelfden aan denzelfde, met opgaaf

van de namen der dienstplichtigen en met mede

deeling dat zij het verzoek om vrijstelling bij den

Koning zullen inleveren. 3 blz. fol.

573. Brief van de wed. Croese te Amst aan regenten,

zich ongenegen verklarende tot de vergunning om

haren zoon, in het weeshuis verpleegd, voor den

krijgsdienst te doen opleiden. 1 blz. 40.

574. Aanschrijving van den landdrost van Amstel

land, inhoudende een dispositie van den minister van

eeredienst en binnenl. zaken, waarbij het verzoek om

vrijstelling voor Doopsg. jongelingen van de hand

wordt gewezen. 2 blz. druks fol.

20, 21, 24 en 27 575. Extract-notulen van gecombineerde vergaderin
Juli 1809.

gen van den kerkeraad en regenten, waarbij besloten

werd opgaaf van de dienstplichtigen te doen en een

request aan den Koning op te stellen. 8 blz. fol.
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25 Juli 1809.

25 Juli 1809.

30 Juni 1809.

9 Aug. 1809.

11 Aug. 1809.

30 Aug. 1809.

8 Nov. 1809.

576. Kopie-request van den kerkeraad der Amsterd.

gemeente aan den Koning, om vrijstelling van krijgs

dienst voor de weesjongens der gemeente, met konink

lijk besluit van 18 Dec. 1806, als bijlage. 6 blz. fol.

577. Idem aan den Koning, om vrijstelling van den

krijgsdienst voor de weesjongens. 3 blz. 4°.

578. Extract-verbaal van den burgemeester, omtrent

de lengte voor de dienstplichtigen vereischt. 1 blz. fol.

579. Rapport der commissie toegelaten bij den com

mandant der schutterij, over het uitleveren der dienst

plichtigen. 3 blz. 4°.

580. Extract-verbaal van den burgemeester, waarbij de

disposities van 8, 19 en 22 Juli, over de dienst

plichtigheid der weesjongens ter kennis worden ge

bracht. 2 blz. fol. druks.

581. Concept-antwoord van diakenen aan den bur

gemeester, (zonder datum) op diens brief van

11 Aug., verklarende dat zij zich bezwaard gevoelen

de verlangde opgave van dienstplichtigen te doen.

2 blz. fol.

582. Besluit van den minister van eeredienst en

binnenl. zaken, waarbij het aan de Doopsgez. ver

gund wordt voor hun schutterlijken dienst een rem

plaçant te stellen. 1 blz. fol.

583. Extract-verbaal van den burgemeester van

Amst., tot geleide eener dispositie van den landdrost

van Amstelland, dd. 2 Nov., houdende eene nadere
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19 Dec. 1809,

30 Dec. 1809.

9 Mei 1810.

13 Juli I812.

31 Juli 1812.

7 Jan. 1814.

oproeping van de dienstplichtige weesjongens. 1 blz.

fol. druks.

584. Aanschrijving van den landdrost van Amstel

land, inhoudende een besluit des Konings, dat alle

Doopsgezinden, die gemoedsbezwaar tegen het wapen

dragen hebben, daarvan worden vrijgesteld, mits be

talende de kosten van recruteering, en dat de gegoeden

onder hen bij de schutterij moeten remplaçeeren, maar

de armen daarvan vrijdom zullen genieten. 3 blz.

fol. druks.

585. Extract-notulen van den kerkeraad, inhoudende

het bovenstaande stuk en het besluit om daarvan

mededeeling te doen aan regenten van het weeshuis.

2 blz. 4°.

586. Besluit van regenten, regelende het bedrag der

voornaamste artikelen van consumtie. 2 blz. fol.

587. Brief van den maire der stad: nader voorstel

over de taxatie van 't weeshuis, en het daaraan be

lendende huis in antwoord op een brief, dat de

kerkeraad tot den verkoop daarvan niet ongezind

zou zijn. 2 blz. fol.

588. Taxatie van het weeshuis en belendend perceel.

589. Besluit van den commissaris-generaal van 't

departement der Zuiderzee, waarbij aan de gemeente

de vrije beschikking over haar vroeger weeshuis

teruggegeven wordt, met begeleidend schrijven van

burgemeester en wethouders. 1 blz. fol.



92

7 Maart 1814.

10 Maart 1827.

7 Sept. 1865.

10 Maart 1677.

590. Brief van de plaatselijke schoolcommissie, om

opgave betreffende de school in 't weeshuis. 2 blz. fol.

591. Brief om inlichting over twee kinderen in

1761 in 't weeshuis verpleegd.

592. Rapport omtrent een voorstel tot opheffing

van het fonds voor het weeshuis. 10 blz. fol.

b. Van de gemeente in de Zon.

593. Verzoekschrift van den kerkeraad aan burge

meesters der stad om vrijdom van verponding en

accijnsen voor 't weeshuis in de Tuinstraat, en om

voorspraak bij de Staten van Holland, aan wie zij

vrijdom van imposten verzocht hebben. Op dit ver

zoek om voorspraak is gunstig geapostilleerd 23 Dec.

1667. Origineel en 2 kopieën, ieder 1 blz. fol.

594. Kopie-request van den kerkeraad in de Zon

aan de Staten van Holland en West-Friesland, om

vrijdom van landsimposten ten behoeve van 't wees

en armenhuis in de Tuinstraat. Zonder dagteekening.

1 blz. fol.

595. Octrooi der Staten van Holland en West

Friesland, waarbij het verzoek om vrijdom van

landsimposten ten behoeve van 't wees- en armen

huis in de Tuinstraat aan den kerkeraad in de Zon

wordt toegestaan. Origineel op perkament met uit

hangend zegel en kopie daarvan. 2 blz. fol.

596. Kwitanties over onkosten, gevallen op 't stellen
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31 Mei 1677.

27 Maart 1679.

van het request n0. 594 en het lichten van het octrooi

n". 595. 2 stuks.

597. Resolutie van de Vroedschap der stad Am

sterdam, vrijdom van stadsimposten verleenende op

't request van den kerkeraad in de Zon, aan 't

wees- en armenhuis in de Tuinstraat. (De resolutie

in triplo, de bijlage, waaruit de vrijdom van lands

imposten blijkt, in duplo).

598. Kopie-request van den kerkeraad in de Zon aan

burgemeesters van Amsterdam, om hun voorspraak

bij de Staten van Holland en West-Friesland tot

het verkrijgen van geheelen vrijdom van impost voor

hun wees- en armenhuis, daar zij wegens de turf

accijns worden lastig gevallen. 1 blz. fol.

599. Kopie-request van denzelfde aan de Staten van

Holland en West-Friesland tot het verkrijgen van ge

heelen vrijdom van impost voor hun wees- en armenhuis.

600. Octrooi der Staten van Holland en West

Friesland, waarbij het verzoek om geheelen vrijdom

van landsimpost voor 't wees- en armenhuis aan

diakenen in de Zon wordt toegestaan. Origineel op

perkament met uithangend zegel.

601. Verzameling van resoluties der Staten van

Holland en West-Friesland over den vrijdom van

imposten, zijnde kopieën van n". 595 en 600 en van een

resolutie over de godshuizen genomen 17 Dec. 1682.

4 blz. fol.

602. Bericht omtrent restitutie van belasting op het
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1776-1783.

10 Febr. 1788.

1794-1797.

21 Juni 1786.

gemaal voor sommige godshuizen, beginnende 1 Jan.

1786. 1 blz. fol.

603. Kasboek. 1 deel.

604. Brief van de gemeente te Enkhuizen, om op

neming van een weeskind in het weeshuis te Amst.

2 blz. 4°.

605. Brieven van A. Stratenus en zwager J. van

Noort te Dordrecht, tot geleide van f 200 voor

twee weeskinderen, en advies over hunne opleiding.

8 stuks.

606. Mededeeling door den kerkeraad der gemeente

in de Zon gedaan aan oud-diakenen dier gemeente,

opgeroepen tot een vergadering, om te beslissen over

de vraag: of de kerkeraad dan wel 't collegie van

regenten bevoegd is tot het aanstellen der hoofdsup

poosten bij 't weeshuis en 't hofje? 5 blz. fol. Met

vier bijlagen, gemerkt A-D.

A. Voorstel van een kerkeraadslid tot samenspre

king met regenten 2 blz. 4°.

B. Voorstel van twee der leeraren en vijf der dia

kenen, 3 Mei 1786, om ditmaal aan regenten

het recht van benoeming te laten, evenwel zonder

consequentie voor 't vervolg. 1 blz. fol.

C. Antwoord der vijf regenten op 't voorafgaand

voorstel, waarbij zij dit recht als hun toekomende

handhaven, maar het niet als een gunst begeeren

en bereid zijn hun post neder te leggen, 5 Mei

1786. 2 blz. fol.

D. Nadere verdediging van 't voorstel B, 8 Mei 1786,

met verzoek dat nu reeds Regenten tot de voor
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loopige benoeming van hoofdsuppoosten mogen

overgaan en bericht dat het gerezen geschil

onderworpen zal worden aan de beslissing van

oud-diakenen.

12 Juni 1799, 607. Contract tusschen den kerkeraad der gemeente

in de Zon en Jan de Vries en echtgenoote, tot nog

toe vader en moeder in het weeshuis, dat nu opgeheven

wordt, waarbij het toezicht over het hofje mitsgaders

de verpleging der drie laatste weeskinderen aan ge

noemden J. de Vries wordt opgedragen. 3 blz. fol.

31 Maart 1800. 608. Brief van het committé van Algemeen welzijn

der stad Amsterdam, aan diakenen in de Zon, hen

waarschuwende om de nagelaten kinderen van aan

typhus gestorven ouders niet te spoedig bij de andere

weezen in het weeshuis op te nemen. 2 blz. fol.

G. - 1rchief en Bibliotheek.

1. ARCHIEF.

21 Maart 1811. 609. Rapport over de berging van verschillende

archiefstukken. 2 blz. fol.

610. Lijst en inhoud van de kisten staande op

den zolder boven de kerk, opgenomen in 1823. In

duplo, elk 9 blz. fol. en kladlijst. 4 blz. fol.

1840-Sept. 1841, 611. Stukken betreffende de regeling en ordening

van het archief der gemeente. 7 blz. 4°. en fol.

8 Juni en - - - -

1# # # 612. Rapport van den scriba van diakenen over
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Juli 1860.

6 Dec. 1841.

9 Dec. 1768.

5 Juli 1793.

den toestand van 't archief van diakenen en com

missie-rapport daarover. 8 blz. fol.

613. Alphabetische registers op papieren, stukken

en effecten geborgen in de kerkekamer ; geëindigd

1875. 2 deelen.

614. Circulaire, waarbij de kerkeraad de overige

Doopsg. gemeenten en hare leden uitnoodigt om

Doopsgez. geschriften en archiefstukken voor hare

bibliotheek of haar archief ten geschenke te geven

of in bruikleen af te staan.

615. Brief van S. Blaupot ten Cate, leeraar te

Zaandam, verzoekende van archiefstukken te mogen

gebruik maken, in het belang eener door hem te

bewerken geschiedenis der Doopsgezinden.

2. BIBLIOTHEEK.

616. Extract-testament van Pieter Fonteyn en

Codicil 14 Maart 1769, waarbij hij zijne niet-Nederl.

boeken en eenige handschriften aan de Kweekschool

der gemeente bij het Lam vermaakt. 9 blz. fol.

617. Catalogus der boeken op de kerkekamer be

waard, meerendeels Mennonitica. 4".

618. Catalogus van de Bibliotheek der Doopsgez.

gemeente te Amsterdam. 1 deel, met een latijnsche

voorrede van Prof. G. Hesselink. Systematisch ge

rangschikt, fol.

619. Catalogus van de Bibliotheek der Doopsgez.
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26 Aug. en

12 Dec. 1833.

1689 en 1813.

1844-48.

Jan. 1845.

15 Januari 1845.

18 Jan. 1860.

9 Oct. 1820.

13 Maart 1830.

gemeente te Amsterdam, alphabetisch ingedeeld en

bijgeschreven tot op de uitgaaf van den gedrukten

catalogus. 1 deel fol.

620. Lijst der boeken afkomstig van Ds. G. J.

van Rijswijk bestemd voor de Bibliotheek der ge

meente. 3 blz. fol.

621. Brieven van G. J. van Rijswijk, rustend leeraar,

tot geleide van eenige zeldzame werken over de

geschiedenis der Doopsgez. enz.

622.Rekeningen voor Bibliotheek en natuurk. kabinet.

623. Brieven (5 stuks) van W. C. Koopmans, over

verschillende aangelegenheden der bibliotheek. 14

blz. fol.

624. Concept-voorstel aan den kerkeraad te Amster

dam, tot het aanstellen van een custos der bibliotheek.

3 blz. 4°.

625. Concept-instructie van den custos met een

brief dezen betreffende. 2 blz. fol en 2 4°.

626. Brief van D. Lodeesen, waarbij hij de betrek

king van custos der bibliotheek aanneemt. 1 blz. 4°.

627. Brief van M. Siegenbeek, hoogleeraar te Leiden

tot geleide van een present-exempl. van de 2 dln.

zijner leerredenen.

628. Brief van M. Stoffels te Zaandam, uitgever

van de kunstplaat voorstellende het M. Simonskerkje,

met aanbieding van het origineel dier plaat.

7
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25 Febr. 1847.

4 Juli 1839.

7 Mei 1840 en

5 Sept. 1850.

21 Sept. 1854.

629. Plan van inteekening op S. Blaupot ten Cate

Geschiedenis der Doopsgez. in Holland, met aanbe

velend schrijven van den uitgever.

630. Brief van Prof. S. Muller tot geleide van

eenige exemplaren zijner leerrede tot gedachtenis

viering van zijnen 25-jarigen evangeliedienst, met

kopie-antwoord daarop.

631. Van denzelfde, tot geleide van present

exemplaren van 't jaarboekje voor de Doopsgezinde

gemeenten. Met kopie-antwoord.

632. Van denzelfde, met bericht dat de catalogus der

bibliotheek is afgedrukt en tot geleide van 6 ex. van

dien catalogus.

III. GEMEENTE-SAMENKOMSTEN.

A. Regeling in 't algemeen.

633. Kopie-kennisgeving van . . . . . aan burg. van

Amsterdam, uit het laatst der zeventiende eeuw, ter

verontschuldiging dat zij tegen het verbod der over

heid in, op grond van Hand. IV : 19, de gewone

openb. godsdienstoefening hebben gehouden. 1 blz. 4°.

634. Kopie-request van . . . . . aan (burg. v. Amster

dam?) om intrekking eener resolutie van burgem. en

vroedschappen te Amsterdam, waarbij de oefening

van hun eeredienst aan eenige bepalingen onder

worpen wordt. Zij schrijven dit besluit toe aan den

invloed van sommige Hervormden, en dringen aan op

handhaving van de gewetensvrijheid, onder betuiging

dat zij anders genoodzaakt zullen zijn met hun geloofs

genooten de stad te verlaten. (Kennelijk geschreven
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na 1684, daar er van de vervolging der Fransche

Herv. gesproken wordt, met dezelfde hand als het

voorgaande). 2 blz. 4°. niet compleet.

23 Mei 1677. 635. Afkondiging aan de gemeente bij het Lam,

over de oprichting en regeling van wekelijksche

schriftuur-oefeningen. 3 blz. fol.

636. Idem als voren (1°. Jan. 1696), waarbij de

schriftuuroefening op Woensdagavond in plaats van

Dinsdag gesteld wordt, met opheffing van de gewone

Woensdagavondbeurt wegens schrale opkomst. 1 blz. 4°.

26 Nov. 1750. 637. Brief van G. B. Z., zich verklarende Hervormd

lidmaat te zijn: verzoek om de weekbeurt voortaan

in dier voege vast te stellen, dat zij niet samenvalt

met de weekbeurt van de Zonsche gemeente. 4 blz. 4°.

17 Juli 1800. 638. Van den kerkeraad der Herv. gemeente te

Amsterdam aan dien van de Zon, met uitnoodiging

om zich met hen te vereenigen in een verzoek aan de

municipaliteit, dat de uren voor de oefeningen in den

wapenhandel niet langer samenvallen met de uren

voor de openb. godsdienstoefening bestemd. 3 blz. fol.

6 Oct. 1831. 639. Rapport eener kerkeraadscommissie, over de

vervulling van buitengewone predikbeurten, door

aanschrijving der overheid of door langdurige ziekte

van een der leeraren ontstaande. 5 blz. fol.

1808. 640. Idem der commissie over de avondgodsdienst

oefeningen. 12 blz. fol.

13-27 Juni 1850. 641. Stukken, rapporten en adviezen van verschillende

7 •
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11 Maart 1733.

1840-43.

Aug. 1840.

rechtsgeleerden, betreffende het afschrijven van preê

ken, gedurende de godsdienstoefening, met het voor

nemen om die later uit te geven. 9 stuks fol. en 4°.

642. Twee beurtbriefjes, het eene van de laatste

predikbeurten 6 April 1801, vóór de vereeniging der

beide Doopsg. gemeenten te Amsterdam, het andere

van de eerste samenkomst der Vereenigde gemeente

op 3 Mei 1801. 2 blz. druks 8°.

643. Afkondiging over de regeling der preêkbeurten

en oproeping tot catechisatie. 1 blz. 4°.

644. Lijst van teksten op den biddag in de vier

Doopsg. kerken en bij de Remonstranten in Amst.

gepredikt. 1 blz. 8°.

645. Aanwijzing der predikbeurten bij de gemeente

in de Arke Noachs. Jaarg. 1739, 1743, 1747, 1748,

1750, 1751.

646. Idem in de gemeente de Zon en de Arke

Noachs. A". 1757.

647. Verzameling predikbeurtenboekjes van 1834 en

vervolgens van de vereen. Doopsgez. gemeente te

Amsterdam.

B. Zitplaatsen en Verlichting.

648. Kerkeraadsbesluiten betreffende de vrouwen

zitplaatsen.

649. Circulaire van den kerkeraad bij de zusters
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19 NOV. 1840.

28 Nov. 1844.

1842 en verv.

12 Nov. 1840.

1841 en verv.

1848, 1851-1873.

1841-1850.

8 Mei 1851.

22 Dec. 1848.

15 Jan. 1851.

der gemeente rondgezonden, om te vragen of zij

eene zitplaats in 't ruim verlangen en bereid zijn

daarvoor f 8 bij te dragen met de daarop ingeko

men antwoorden.

650. Circulaire over 't behouden der vrouwen-zit

plaatsen in de kerk met het antwoord eener zuster

daarop. 2 blz. 4°.

651. Concept-circulaire aan de zusters der gemeente

die een vaste zitplaats in de kerk hebben. 2 blz. 4".

652. Lijsten van vrouwen-zitplaatsen. 3 dln. fol.,

het derde in duplo.

653. Aanvraag van 24 broeders der gemeente, om

een vaste zitplaats in de kerk. 2 blz. 4°.

654. Kerkeraadsbesluiten betreffende de mannen

zitplaatsen in de gesloten banken, met blanco

toegangsbewijs. 2 blz. fol.

655. Lijst van afgesloten mannen-zitplaatsen. 11 st.

656. Kasboekje van de opbrengst der mannen

zitplaatsen en de daarvoor noodige uitgaven.

657. Rapport der commissie over de stoelen en

banken. 11 blz. fol.

658. Brieven van leden der gemeente, met dank

betuiging voor een hun aangeboden sleutel der

oud-diakenbank.
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30 Oct. 1852.

1824-1846.

1847.

1848-64.

Aug. 1849.

1834-1855.

na 1848.

659. Verzoek van iemand, die geen lid van de ge

meente is, om een vaste zitplaats in de kerk. 12 st.

660. Opgave van 't getal bijbels en gezangboeken

in 't kerkgebouw en berekening van kosten. 9 st.

661. Contracten over de verlichting van 't kerk

gebouw met olie.

662. Stukken en bescheiden tot voorbereiding der

verlichting van 't kerkgebouw met gas. 5 stukken

met plattegrond.

663. Contracten tusschen de directie der Amster

damsche Pijpgas-compagnie en den kerkeraad. 5 st.

664. Vergelijkende staat van de verlichting met

olie en die met gas.

665. Rapport eener commissie tot luchtverversching

in 't kerkgebouw.

666. Rapporten over het weren van tocht en

benauwdheid uit het kerkgebouw, met adviezen van

deskundigen, ramingen en teekeningen. 17 stuks.

667. Rapporten en adviezen over verwarming van

het kerkgebouw, met teekeningen. 6 stuks.

C. Predikdienst.

1. BEROEP VAN LEERAREN.

668. Concept-voorstel van den kerkeraad bij het
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Mei 1663.

10 Mei 1683.

29 Oct. 1812.

1 Sept. 1836.

6 Juni 1849.

Lam aan de Broederschap, dat de verkiezing van

leeraren en diakenen voortaan geschiede door den

kerkeraad, onder goedkeuring der broederschap.

2 blz. 4°.

Op deze wijze geschiedde het altijd bij de Water

landers, bij het Lam stond de verkiezing aan de

broederschap; nu na de vereeniging wenscht de ker

keraad eenparigheid in deze en doet daarom boven

staand voorstel.

669. Resolutie omtrent het afstand doen of het ont

slag van leeraren: een half jaar vooruit aan te kon

digen, waarbij tevens het getal vaste leeraren op vier

bepaald wordt. (Waterl. gemeente te Amsterdam?)

670. Brief van Frans Beuns, lid der vereen. gem.

te Amst., aan den kerkeraad dier gemeente, dringend

verzoekende dat men bij de keuze van een leeraar

niet alleen op geleerdheid, maar vooral op zedelijk

heid letten zal. 2 blz. fol.

671. Aanteekening omtrent de stemming, waarbij

Ds. Petrus Loosjes tot leeraar beroepen is. 1 blz. 8°.

672. Rapport van den kerkeraad, wegens het verzoe

ken van buitenleeraren tot eene predikbeurt op be

roep, met concept-brief van uitnoodiging. 6 blz. fol.

673. Afkondiging aan de gemeente, dat de betrek

king der hoogleeraren tot de gemeente veranderd en

een nominatie opgemaakt is ter voorziening in de

daardoor ontstaande vacature. 2 blz. 4°.

674. Voorstel van drie kerkeraadsleden, om de oud
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diakenen aan het beroepingswerk te laten deelnemen.

3 blz. 4°.

675. Brieven van verschillende buitenleeraren over

het waarnemen van een predikbeurt te Amsterdam

als van:

H. Tichelaar.. . . . . . . . . . . . te Makkum. . . . . . . . 2 en 3 April 1765.

// * - - - - - - - - - - - - n Bolsward. . . . . . . . 5 Aug. 1766.

P. Staal. . . . . . . . . . . . . . . . w Bortschet. . . . . . . 5 w ty

G. Rekker. . . . . . . . . . . . . . w Vlissingen... . . . . . 6 en 20 m //

C. van Engelen. . . . . . . . w Huizen... . . . . . . . . 6 w //

T. Menalda. . . . . . . . . . . . . w Makkum....... . 8 en 20 u Ay

J. Lipkens. . . . . . . . . . . . . . • Maastricht...... 9 • 18 • t/

G. Boothamer.. . . . . . . . . . w Middelburg...... 9 w y

J. Franken. . . . . . . . . . . . . w Leiden. . . . . . . . . . 25 w Ay

P. Loosjes. . . . . . . . . . . . . . w Haarlem. . . . . . . . 25 ar ºf

C. Loosjes. . . . . . . . . . . . . . " id. . . . . . . . . . . . 26 w //

K. van der Horst...... w id . . . . . . . . . . . . 26 w h

P. Brouwer. . . . . . . . . . . . . m Utrecht... . . . . . . . 3 ir 1795.

M. Hesseling. . . . . . . . . . . m Blokzijl. . . . . . . . . 5 m Ay

A. Doyer Tz... . . . . . . . . . . w Leiden . . . . . . . . - 18 Sept. 1819.

J. v. d. Ploeg. . . . . . . . . v Grouw.. . . . . . . . . 18 w Ay

J. ter Borg. ... . - - - - - - - - w Dantumawoude.. 20 w fy

J. Pol. . . . . . . . . . . . . . . . . . v Hoorn. . . . . . . . . . 22 w er

J. Plantinus..... - - - - - - - w Drachten. . . . . . . 24 w Ay

J. Halbertsma. . . . . . . . . . w Bolsward. . . . . . . 14 Octb. w.

S. K. de Waard . . . . . . . w Akkrum. . . . . . . . . 31 Juli 1827.

D. Ysenbeek. . . . . . . . . . . . w Alkmaar. . . . . . . . 8 Dec. n

J. Bruyn Wz. . . . . . . . . . . " Koog. . . . . . . . . . . 9 w A/

A. Doyer. . . . . . . . . . . . . . . » Nijmegen. . . . . . . 10 w er

J. Kui IJl 18 w w

. Kuiper. . . . . . . . . . . . . . . " IJlst. . . . . . . . . . . { en 30 Jan. 1828.

S. H. v. d. Goot. . . . . . w Warga.. . . . . . . . . 2 en 19 Jan. 1830.

K. Sybrandi.. . . . . . . . . . . u Groningen....... 29 Aug. 1836.

S. Blaupot ten Cate.... » Akkrum. . . . . . . . . 30 m ty

J. Visscher.. . . . . . . . . . . . w Utrecht... . . . . . . . 31 l/ t/

L. ten Cate Coster..... w Zwolle. . . . . . . . . . 31 w //

J. van Gilse. . . . . . . . . . . m Koog a/d. Zaan.. 31 w fr

W. C. Mauve... . . . . . . . . w Oost-Zaandam. . . 31 w w

A. M. Cramer. . . . . . . . . w Middelburg.... .. 1 Sept. //

I. ten Cate Fennema... v Nijmegen. . . . . . . . 4 w En
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r

P. v. d. Goot. . . . . . . . . . te Rotterdam . . . . . .

Gn

P. Cool. . . . . . . . . . . . . . . . u Harlingen.......

eIn

C Sepp. . . . . . . . . . . . . . . . . w West-Zaan ... . . . !
en

J. de Stoppelaar Blijdesteinw Sneek............

C. Muller. . . . . . . . . . . . . . * Koog. . . . . . . . . . . .

A. Hulshoff. . . . . . . . . . . . w Leeuwarden......

J. G. de Hoop Scheffer. » Hoorn.......... 3 en

D. Harting. . . . . . . . . . . . w Enkhuizen....... ;
CIl

J. Kerbert. . . . . . . . . . . . . w Hoorn... . . . . . . . .

en

D. Plantinus. . . . . . . . . . . » Holwerd. . . . . . . . 3

S. Hoekstra Bz. . . . . . . . . w Rotterdam.......

A. Loosjes. . . . . . . . . . . . . » Akkrum. . . . . . . . .

A. C. Leendertz. . . . . . . " Cleve... . . . . . . . . . 3
en

J. Hartog. . . . . . . . . . . . . . w Oost-Zaandam...

P. Bruin. . . . . . . . . . . . . . . . • Alkmaar . . . . . . . .

H. A. van Gelder. . . . . . . w Bolsward . . . . . . . ; en

M. van Geuns. . . . . . . . . . a Leeuwarden.. . . .

J. A. J. Verstege. . . . . . w Sneek. . . . . . . . . . .

H. ten Cate Hoedemaker. w Deventer . . . . . . .

K. R. Pekelharing... . . . . . w Middelburg.... . . .

T. Kuiper . . . . . . . . . . . . . . » Zwolle . . . . . . . . .

K. R. Schuiling. . . . . . . . v Oldeboorn . . . . . .

K. de Lanoy. . . . . . . . . . . w Haarlem. . . . . . . .

F. Born. . . . . - - - - - - - - - - - u Joure... . . . . . . !
en

P. W. Feenstra. . . . . . . . . m Dantumawoude..

G. ten Cate. . . . . . . . . . . . n Drachten . . . . . . .

J. Craandijk. . . . . . . . . . . . w Borne . . . . . . . . . .

W. Jesse. . . . . . . . . . . . . . . w Giethoorn. . . . . . .

G. Pol. . . . . . . . . . . . . . . . . u Ouddorp. . . . . . . .

P. Brouwer . . . . . . . . . . . . » Warns . . . . . . . . . .

16 Febr. 1846.

19 Juni 1849.

21 Febr. 1846.

19 Juni 1849.

1 Maart 1846.

18 Juni 1849.

2 Maart 1846.

3 l/ //

23 Febr. w

5 Maart v

18 Juni 1849.

17 u. Ay

25 April 1854.

20 Juni 1849.

14 Sept. 1859.

25 April 1854.

18 Dec. 1859.

24 v 1854.

26 in t/

26 t/ //

18 Octb. 1859.

11 Sept. •

12 w fy

13 a Af

8 Oct. //

14 Sept. //

20 m t/

24 Oct. A7

29 m. ty

12 Dec. h/

8 Febr. en

30 Maart 1860.

21 Jan. ºf

28 l/ //

14 Febr. w

7 Maart v

5 Juni V

14 u t/

2 Juli hy

8 w hy

11 Sept. "

21 Oct. ie



1 ()(5

12 April 1682.

27 Dec. 1686.

31 Maart 1694.

1 Mei 1694.

6 Mei 1694.

8 Mei 1694.

2. AANNEMING oF wEIGERING VAN BEROEP. TIJDE

LIJKE STAKING OF NEDERLEGGING VAN HET AMBT

EN GEDACHTENISVIERING VAN AMBTSVERVULLING.

a. Bij het Lam en de Vereenigde Gemeente.

676. Afkondiging om J. A. van Vleuten, H. ten

Cate, J. Willing, W. J. Homma, en J. J. van

Ilpendam tot den vollen dienst te bevorderen, waarbij

tevens een voorstel om een broeder wegens aanhouden

de dronkenschap uit de gemeente te bannen. 2 blz. fol.

677. Brief van J. de Bakker, waarbij hij het predik

ambt ten minste voor eenige jaren nederlegt. 1 blz. 4°.

678. Brief van de gemeente Harlingen, zich bekla

gende dat de Amsterdamsche gemeente haar leeraar

Jacob Jacobs zonder overleg met haar heeft willen

beroepen. 1 blz.

679. Kopie-brief aan Jacob Jacobs te Harlingen,

hem noodigende tot overkomst om over zijn beroep

te Amsterdam nader te handelen en brief aan

de gemeente te Harlingen van denzelfden datum

in antwoord op haar schrijven van 31 Maart, het

beroep van Jacob Jacobs verontschuldigende door

het gebrek aan leeraren, waarin de gemeente verkeert.

2 blz. fol.

680. Brief van Jacob Jacobs, waarin hij zijn over

komst tegen 16 Mei bericht. 1 blz. 4°.

681. Brief van de gemeente Harlingen, zich bekla

gende over de behandeling in het beroep van Jacob

Jacobs. 1 blz. 4".
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10 Juni 1694.

14 Juni 1694.

3 Aug. 1703.

5 Juni 1704.

14 Dec. 1713.

4 Mei 1735.

9 Oct. 17.43.

6 Mei 1745.

682. Kopie-brief aan Jacob Jacobs, berichtende dat

zijn beroep door de broederschap is goedgekeurd en

aandringende op zijn overkomst. 1 blz. 4°.

683. Brief van Jacob Jacobs, waarbij hij het beroep

naar Amsterdam aanneemt en verzoekt voor eene

zuivere woning te zorgen. 1 blz. fol.

684. Klad-notulen waarbij aan Dr. Christoffel Tirion,

die met groot berouw zijn wangedrag bekend had,

voorloopig de predikdienst en het gebruik van het

avondmaal ontzegd wordt. 2 blz. 4°.

685. Brief van Christoffel Tirion, waarin hij, met

herhaling zijner vroegere betuigingen van berouw,

bericht te Utrecht beroepen te zijn en dat beroep

te hebben aangenomen. 2 blz. fol.

686. Verklaring van J. van Hoorn, D. Ekens en

Joh. Houbakker, dat zij zich hunne aanstelling tot

den vollen dienst laten welgevallen, mits zij zoo

lang mogelijk van het bedienen der plechtigheden

worden vrijgesteld. 1 blz. fol.

687. Brief van Joannes Stinstra te Harlingen,

waarbij hij voor het hem opgedragen beroep bedankt.

3 blz. fol.

688. Van Klaas de Vries, leeraar te Emmerik,

waarbij hij wegens verbeterde omstandigheden voor

zijn emeritaat dank zegt.

689. Van Bart. v. Leuvenig, rustend leeraar der
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10 Nov. 1757.

22 Nov. 1757.

28 Dec. 1761.

5 Jan. 1762.

5 Nov. 1766.

28 NOV. 1766.

1 Dec. 1766.

1788-1798.

gemeente, waarbij hij wegens verbeterde omstandig

heden voor zijn emeritaat dank zegt.

690. Van Ds. G. van Heyningen te Utrecht, waarbij

hij het beroep naar Amsterdam aanneemt. 1 blz. 4".

691. Van denzelfde: bepaling zijner intrede op 5

Febr. 1758. 1 blz. 4°.

692. Van W. de Vos, leeraar te Haarlem: hij

neemt het hem aangeboden beroep aan. 2 blz. fol.

693. Van denzelfde tot regeling zijner intrede te

Amsterdam.

694. Van Klaas van der Horst, leeraar te Haarlem,

waarbij hij voor het beroep naar Amsterdam bedankt.

2 blz. 4°.

695. Van H. Tichelaar, leeraar te Bolsward, waarbij

hij het beroep naar Amsterdam aanneemt. 2 blz. 4".

696. Van J. Lipkens, leeraar te Franeker, dito dito.

3 blz. 40.

697. Van Ds. G. van Heyningen, inhoudende ver

ontschuldiging over zijn afwezigheid in den kerke

raad wegens ziekte, en verschillende adviezen over

zaken bij den kerkeraad in behandeling, b. v.: over

de plaatsing der bibliotheek op de galerij, het Palt

zische fonds, het Hollandsche weduwfonds, de prijs

uitdeeling, den eed, de predikbeurten, het verbindende

der belijdenisschriften, het kerkgezang, de collecte,

het vervullen eener predikbeurt door Ds. G. J. van
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8 April 1778.

20 Juli 1795.

23 Nov. 1795.

3 Januari 1801.

16 Aug. 1810.

6 Sept. 1810.

9 Juli 1812.

30 Juli 1812.

Rijswijk, de benoeming van Ds. de Vos tot een staats

ambt. 4°. en folio, 19 stuks.

698. Van Jan Lipkens, leeraar der gemeente, waarbij

hij zijn betrekking neerlegt. 1 blz. 4°.

699. Van Allard Hulshoff, waarin hij eenige voor

bereidende maatregelen voorstelt, eer hij zijn ambt

nederlegt. 3 blz. 4°.

700. Van Rinse Koopmans te Dokkum, waarbij hij

het beroep naar Amsterdam aanneemt met inliggenden

gelukwensch van Ds. G. van Heyningen. 4 blz. 4°.

701. Van de kinderen van G. van Heyningen,

leeraar der gemeente: berichten dat hun vader het

leeraarambt nederlegt. 1 blz. fol.

702. Van Ds. H. Tichelaar, leeraar der gemeente,

waarbij hij het leeraarambt nederlegt. 2 blz. 4°.

703. Van denzelfde, waarbij hij voor 't gunstig

besluit van den kerkeraad dank zegt en afscheid

neemt. 2 blz. 4°.

704. Van Ds. R. Koopmans, met bericht zijner be

roeping tot hoogleeraar en verschillende voorstellen

om in zulk eene schikking te treden, dat hij ('t geen

verlangd werd) zijn dienst als leeraar, althans voor

een deel, kon blijven waarnemen, zonder voor het

aangeboden beroep te bedanken. 4 blz. fol.

705. Rapport eener kerkeraads-commissie, in wier

handen het vorige nummer gesteld was. 7 blz. fol.
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30 Juli 1812.

4 Aug. 1812.

21 Oct. 1813.

30 Oct. 1813.

1 Maart 1817.

2 Sept. 1819.

15 Dec. 1819.

18 Dec. 1819.

9 Jan. 1823.

706. Concept-brief, aan Ds. R. Koopmans, betref

fende dezelfde zaak. 1 blz. fol.

707. Brief van R. Koopmans, in antwoord op den

vorigen. 2 blz. fol.

708. Rapport eener commissie, tot regeling der

voorwaarden, waarop aan Ds. S. K. Sybrandi het

beroep zal worden aangeboden. 6 blz. fol.

709. Brief van S. K. Sybrandi, leeraar te Haarlem,

waarbij hij voor 't hem aangeboden beroep bedankt.

5 blz. 4°.

710. Van H. Tichelaar (vroeger leeraar der gemeente

thans emeritus te Makkum), op zijn sterfbed ge

schreven, waarin hij op hulp voor zijne weduwe en

kinderen aandringt.

711. Van den hoogleeraar R. Koopmans, waarbij hij

de uitnoodiging, om weêr leeraar bij de gemeente te

worden, die hij zich bij elke voorkomende vacature

had voorbehouden, van de hand wijst en bovendien

daarvan voor 't vervolg afstand doet. 3 blz. 4°.

712. Van J. ter Borg te Dantumawoude, waarbij

hij het beroep aanneemt. 3 blz. 4°.

713. Van denzelfde: bepaling van zijn overkomst

3 blz. 4°.

714. Kennisgeving van 't overlijden van Willem

de Vos, leeraar der gemeente. 1 blz. 4°.
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6 Juni 1827.

15 Febr. 1827.

8 Maart 1827.

9 Jan. 1828.

12 Febr. 1828.

22 April 1830.

24 Febr. en

3 Maart 1830.

25 Jan. 1834.

5 Febr. 1834.

4 Jan. 1836.

715. Brief van Prof W. C. Koopmans, waarbij hij

de waarneming van den halven predikantsdienst op

zich neemt. 2 blz. 4°.

716. Commissie-rapport aan diakenen wegens den

toestand, waarin zich de gemeente bevindt ten ge

volge der prediking van Ds. ter Borg, met het voor

stel om een vierden leeraar te beroepen. 9 blz. fol.

717. Advies van Ds. S. Muller, over een rapport

van diakenen omtrent het verval, waarin de gemeente

verkeert ten gevolge der prediking van Ds. J. ter

Borg. 19 blz. fol.

718. Brief van A. Doyer, leeraar te Nijmegen: hij

neemt het hem aangeboden beroep in beraad. 4 blz. 4°.

719. Van denzelfden: hij neemt het beroep aan.

720. Van J. van Geuns, emeritus leeraar der ge

meente, tot afscheid aan den kerkeraad. 2 blz. 4".

721. Van J. Boeke, leeraar te Nijmegen, waarbij

hij het beroep aanneemt. 5 blz. 4°.

722. Van Ds. K. Sybrandi te Nijmegen, berich

tende het overlijden van Ds. J. van Geuns, rustend

leeraar. 2 blz. 4°.

723. Van denzelfde, waarin hij uit naam der weduwe

van J. van Geuns, voor 't houden eener lijkrede door

den kerkeraad aangeboden bedankt. 2 blz. 4°.

724. Van J. van Gilse, leeraar aan de Koog.
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6 Juni 1839.

S OCt. 1839.

19 Aug. 1847.

5 Maart 1849 .

21 Aug. 1849.

29 Aug. 1849.

27 Sept. 1849.

19 April 1851.

11 Juli 1851.

Aanneming van 't op hem uitgebrachte beroep.

2 blz. 4°.

725. Van Prof. S. Muller, kennisgevende van zijn

voornemen om op den aanst. Zondag zijn 25-jarige

evangeliebediening plechtig te gedenken. 1 blz. 40.

726. Van de nagelaten kinderen van wijlen Ds.

H. Tichelaar, meldende het overlijden zijner weduwe.

1 blz. 4°.

727. Van G. ter Borg, haren dank betuigende voor

de uitkeering van 't laatste kwartaal-emeritaat van

haren vader J. ter Borg, vroeger leeraar der ge

meente. 1 blz. 4°.

728. Bericht van 't overlijden van Prof. W. C.

Koopmans door zijne weduwe. 2 blz. 4°.

729. Brief van J. G. de Hoop Scheffer, waarbij hij het

hem aangeboden beroep in beraad neemt. 2 blz. 4°.

730. Van denzelfde, waarbij hij het beroep aanneemt,

met concept-antwoord. 2 blz. fol.

731. Van denzelfde, waarbij hij zijn intrede op 11

Nov. bepaalt. 2 blz. 4".

732. Kennisgeving van 't overlijden van Ds. A.

Doyer alhier. 1 blz. 4".

733. Brief van Ds. P. van der Goot Pzn., te Rot

terdam, waarbij hij 't beroep aanneemt. 1 blz. 4°.
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23 Juli 1851.

13 Oct. 1851.

7 Sept. 1852.

7 October 1852.

12 Juni 1854.

18 Juli 1854.

23 Aug. 1879.

734. Van denzelfde, reden gevende waarom hij zijne

overkomst tot Nov. zal moeten uitstellen. 1 blz. 4°.

735. Van denzelfde, over zijne overkomst herwaarts.

1 blz. 4°.

736. Van prof. S. Muller, waarbij hij afstand doet

van de zes predikbeurten, die hij gewoon was als

Hoogleeraar te vervullen. 3 blz. 4”.

737. Van bestuurders der Alg. Doopsgez. sociëteit

tot kennisgeving dat prof. S. Muller afziet van de

zes predikbeurten, die hij gewoon is waar te nemen.

738. Van Ds. A. Loosjes te Akkrum, tot kennis

geving dat hij den beroepsbrief ontvangen heeft en

vóór 23 Juli daarop antwoorden zal. 2 blz. 4.

739. Van K. Mastenbroek Jr. te Blokzijl, zijn

schip aanbevelende voor het overbrengen van 't huis

raad van Ds. A. Loosjes. 1 blz. 8°.

740. Circulaire van eenige gemeenteleden tot het

aanbieden van een geschenk aan Ds. A. Loosjes,

ter gelegenheid van zijn 25-jarige ambtsbediening.

1 blz. 4". gedrukt.

741. Feestliederen op den gedenkdag der 25-jarige

ambtsbediening van Ds. A. Loosjes te Amsterdam.

4 blz. 8°. gedrukt.

8 Oct. 1879.

5 Aug. 1857. 742. Brief, berichtende het overlijden der weduwe

van Ds. J. van Geuns. 1 blz. 4°.

8
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1 Sept. 1859.

9 Mei 1860.

20 en 30 Nov.

1860.

21 Maart 1781.

19 Nov. 1789.

20 Nov. 1789.

3 Dec. 1789.

9 April 1790.

743. Brief van prof. de Hoop Scheffer, waarbij

hij zijne betrekking als leeraar nederlegt en schik

kingen omtrent zijn afscheid voorstelt. 1 blz. 4°.

744. Van T. Kuiper te Zwolle. Afwijzing van het

hem aangeboden beroep. 4 blz. 4°.

745. Twee brieven van K. Schuiling, leeraar te

Oldeboorn, waarbij hij het hem aangeboden beroep

van de hand wijst. 4 blz. 4°.

b. De Zon.

746. Brief van Michiel de Bleyker, leeraar te West

Zaandam, waarbij hij het hem aangeboden beroep

aanneemt. 2 blz. fol.

747. Van P. van Dokkenburg, leeraar aan de Koog

aan J. Sytsema, gecommitteerde der gemeente om

hem te beroepen, berichtende dat hij voorloopig tot

het aannemen van dit beroep ongezind is. 2 blz. 40.

748. Brief van denzelfde, waarbij hij bedankt

voor het beroep, met begeleidend schrijven van J.

Sytsema. 2 stuks 4°.

749. Van denzelfde, waarin hij ook na naderen

aandrang van gecommitteerden bij zijn weigering

volhardt. 2 blz. 4°.

750. Van Pieter Beets Pz., leeraar te West-Zaandam:

heeft het beroep ontvangen en zal het in beraad

nemen. 1 blz. 4".
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27 April 1790.

14 Juli 1790.

27 April 1780.

3 April 1823.

10 April 1823.

3 Juni 1824.

26 Mei 1707.

30 Nov. 1741.

751. Van denzelfde, waarbij hij bedankt voor het

op hem uitgebrachte beroep. 1 blz. 4°.

752. Van Abraham Tieleman, waarbij hij het hem

opgedragen beroep aanneemt. 3 blz. 4°.

3. VERHooGING VAN JAARwEDDEN.

753. Dankbetuiging van A. Hulshoff, W. de Vos

en H. Tichelaar, leeraren bij het Lam, voor de hun

toegezegde traktementsverhooging. 1 blz. 4°.

754. Hetzelfde van Gerardus van Heyningen. 1 blz 4°.

755. Voorstel eener commissie tot verhooging der

jaarwedden van de leeraars. 4 blz. fol.

756. Idem van den boekhouder, tot verhooging van

de jaarwedde der leeraren. 3 blz. fol.

757. Idem van boekhouders, over de uitkeering der

jaarwedde van den leeraar na zijn overlijden aan zijne

nagelaten betrekkingen. 2 blz. fol.

4. WAARNEMING EN VERwIssELING VAN

PREDIKBEURTEN.

758. Brief van Petrus Noortdijk, leeraar te Amst.,

met verzoek dat zijn predikdienst gedurende eenigen

tijd worde waargenomen, tot dat hij geheel hersteld

zal zijn. 1 blz. 4°.

759. Van Barth. van Leuvenig, leeraar der gemeente:

S *
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aanvraag om een jaar van zijn dienst ontslagen te

zijn wegens ongesteldheid. 1 blz. fol.

5 April. 760. Van Jan Brak, verzoek om vrijstelling van

eenige predikbeurten wegens ziekte. 1 blz. 4°.

1 Sept. 1774 en 761. Van H. Tichelaar, leeraar der gemeente, over
28 Juli 1790. - - - - -

regeling zijner predikbeurten, wegens ongesteldheid

zijner kinderen. 2 stuks. 4 blz. 4°.

1759-1800. 762. Van G. van Heyningen, leeraar der gemeente,

wegens verschikking en waarneming zijner predik

beurten, ten gevolge van zijn zwakheid en ouderdom.

27 stuks 4°.

1 Juni 1808, 763. Van Jacob van Moerbeek, leeraar te Huizen,

bericht verhinderd te zijn de aangenomen preekbeurt

te vervullen. 2 blz. 4°.

15 Juli 1809. 764. Van H. Tichelaar, over de waarneming eener

predikbeurt. 2 blz. 4°.

16 Aug. 1821. 765. Van Ds. J. ter Borg, berichtende dat hij wegens

vervulling eener predikbeurt te Haarlem niet als borg

voor Ds. van Geuns in de kerk zal kunnen zijn. 2 blz. 4°.

28 Febr. 1822, 766. Van denzelfde, over de waarneming der dank

preek door prof. R. Koopmans. 1 blz. 4".

30 Juli 1828, 767. Van J. van Geuns. Hij moet wegens redenen

van gezondheid eenigen tijd de stad verlaten, maar

heeft in zijn predikbeurten voorzien. 2 blz. 4°.

15 Dec. 1828. 768. Van denzelfde over 't opmaken van het
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beurtenboekje in verband met de onzekerheid waarin

men verkeert, of Ds. ter Borg al dan niet zal be

danken. 2 blz. 4°.

11 April 1833- 769. Brieven van leeraren en hoogleeraren, over

1852. verschikking van predikbeurten. 12 stuks 4°.

16 Oct. 1834. 770. Brief van prof. W. C. Koopmans, kennis

gevende dat hij om redenen van gezondheid zich

een tijd lang van het preêken onthouden moet.

1 blz. 49.

2o Maart, 8 Mei 771. Van J. van Gilse, wegens ongesteldheid eenige

en 15# 1846. schikkingen voorstellende over 't vervullen van zijn

ambtsbezigheden. 3 stuks. 7 blz. 4°.

7 Oct. 1848. 772. Van prof. W. Cn. Koopmans: betuigt zijn

dank voor 't aanbod, dat hij wegens den staat zijner

gezondheid van 't waarnemen zijner predikbeurten

voorloopig wordt vrijgesteld.

2 Aug, 1849. 773. Voorstel om jaarlijks eenige leeraren uit

andere gemeenten tot het vervullen eener predik

beurt uit te noodigen, ten einde bij eventuëele vaca

ture met de leeraars bekend te zijn. 2 blz. fol.

1853. 774. Brieven van de leeraren M. van Geuns te

Leeuwarden en A. C. Leendertz te Cleve, waarbij

zij antwoorden op eene uitnoodiging tot het vervullen

eener predikbeurt. 2 stuks ieder 1 blz. 4°.

6 April 1854. 775. Van Ds. J. Boeke, met bericht dat hij wegens

voortdurende ongesteldheid verlenging verzoekt van

den hem toegestanen rusttijd. 2 blz. 4°.
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24 Januari 1854. 776. Van Ds. T. Kuiper te Zaandam, over de ver

24 Dec. 1860.

(ca. 1680.)

30 Juli 1681,

9 Febr. en

2 Maart 1684.

1729.

vulling eener predikbeurt. 1 blz. 4o.

777. Brief van de beide hoogleeraren, zich bereid

verklarende tot de vervulling van eenige predik

beurten. 1 blz. 4°.

D. Kerkgezang.

1. PsALMBERIJMING.

778. Advies van W. van Maurik, over de invoering

van een nieuwen psalmbundel. 1 blz. fol.

779. Nota dat Jan Rieuwerts te Amsterdam on

gezind is tot de levering van nieuwe psalmboeken.

1 blz. 4°.

780. Brief van Galenus Abrahams te Amsterdam,

aan J. Oudaen te Rotterdam, met dankzegging voor

de door hem overgezonden proeven van psalmberij

ming en opwekking, om die geheel te voltooien,

waaromtrent hij eenige wenken geeft. 3 blz. 4°.

781. Brieven van Pieter Terwout te Rotterdam,

berichtende dat de 32 exempl. Psalmen J. Oudaen

beschikbaar zijn met eenige bijzonderheden omtrent

het daarover gesloten contract. 3 st. 4 blz. 4°.

782. (A. Loosjes?) Aanteekeningen over de auteurs

van verschillende Psalmberijmingen, inzonderheid

van die, welke bij de Doopsgez. gemeente te Haar

lem in gebruik is. 27 blz. 4°.
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1782-87.

18 Nov. 1793.

3 Jan. 1793.

Jan. 1793.

2. KERKLIEDEREN.

783. Lijst der dichters van kerkliederen bij de

Doopsgez. in gebruik. 1 portef. 4°.

784. Opgaaf van de verschillende gezangbundels,

bij de onderscheiden Doopsgez. gemeenten hier te

lande in gebruik. 4 blz. 4°.

785. Proeve van zangwijzen voor kerkliederen, uit

verschillende Doopsgez. bundels en (ook Hoogd.)

liederen. 36 blz. fol. en eenige in 8°.

786. Bescheiden over de gezangen van den Kleinen

bundel. 1 pak 4°.

Notulen van J. Lugt Dz. met de oorspronkelijke

kopieën der gezangen en de verbeteringen daarin

gemaakt.

787. Brief van Hoffham, inhoudende een beoor

deeling van den “Kleinen Bundel” waarbij gevoegd

zijn lijsten van den oorsprong en de auteurs der

gezangen van dien bundel. 12 blz. druks en 6 blz.

kopie 8°.

788. Van G. Warnars aan de gemeente bij het

Lam te Amsterdam, zijn bezwaren te kennen ge

vende over den hoogen prijs, waartegen het nieuwe

gezangboek verkrijgbaar is gesteld. Met 2 bijlagen,

1°. vergelijkende tabel van de prijzen der gezang

boeken in andere gemeenten, en 2°. resolutie der

Staten van Holland, op 't octrooi van kerkboeken.

4 blz. 4°. en 1 blz. fol. druks.

789. Rapport van P. J. Uylenbroek, uitgever van
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17 Jan. 1793.

26 Jan. 1793.

16 April 1808.

3 Juli 1844.

5 Sept. 1839

1 Febr. 1849.

1840-1845.

de nieuwe gezangen, aan den kerkeraad te Amsterdam

bij 't Lam, over den voorgaanden brief. 12 blz. 4°.

790. Brief van G. Warnars, aan de gemeente bij

't Lam: nadat de prijs van het gezangboek verlaagd

is, neemt hij zijn vroegere bedenkingen terug. 2 blz. 4°.

791. Van H. Oosterbaan te Harlingen, tot dank

betuiging voor den toegezonden gezangbundel, die

eerlang zal ingevoerd worden. 1 blz. 4°.

792. Circulaire van Hendrik van Aken, over de

uitgave van een nieuwen gezangbundel. (Uitgezochte

liederen). 2 blz. druks.

793. Brief van M. Siegenbeek, over de dichters der

Uitgezochte liederen.

794. Correspondentie met de gemeente te Haarlem

en rapporten van kerkeraadscommissies, over de

vervaardiging en invoering van een nieuwen gezang

bundel. 4°.

795. Stukken betreffende de samenstelling van een

nieuwen gezangbundel, ten behoeve der Doopsgez.

gemeenten te Amsterdam en te Haarlem.

a. Commissie-rapporten aan den kerkeraad te Amst.

76 blz. 4°. en fol.

b. Klad-notulen van de commissie. 19 blz. fol.

c. Correspondentie van de commissie. 53 blz. 4°. en fol.

d. Aanmerkingen en verbeteringen op den ontwerp

gezangbundel, door de commissie-leden J. Boeke,

A. Doyer, J. van Gilse, W. C. Koopmans en S.

Muller. 76 blz. fol.
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1845.

Aug. 1851.

1852.

Jan. 1861.

1641-1685.

2 Febr. 1815.

4 Jan. 1825.

e. Lijst van de uitgezochte gezangbundels, de daar

uit overgenomen liederen, de wijzigingen daarin

aangebracht en de rangschikking. 100 blz. 4°. en fol.

796. Gezangbundel, opgemaakt door gecommitt.

van de kerkeraden van Amsterdam en Haarlem.

(Zie ook n°. 794.) 1 bundel in 4°. 418 blz.

797. Brief van de gemeente te Haarlem, tot geleide

van een exempl. in beide formaten van de Christ.

kerkgezangen aldaar van nu af in gebruik. 1 blz. 4°.

798. Rapport eener commissie tot invoering van

een nieuwen gezangbundel. 3 blz. fol.

799. Rapport eener dergelijke commissie.

3. VooRZANGER.

800. Kwitantiën van Gerrit Koeck, en verdere voor

lezers en voorzangers, betaald uit de nalatenschap

van H. H. Warendorp. 7 stuks in verschillende

formaten.

801. Brief van Claas Gerrits, zonder datum, zich

beklagende dat aan den voorzanger een plaats onder

de galerij is gegeven, terwijl deze naar zijn meening

voor den preekstoel behoorde te staan. 1 blz. 4°.

802. Van R. Aris, om als voorlezer te worden

aangesteld. 2 blz. 4°.

803. Van J. Ferwerda, over de afschaffing van 't

voorlezen bij de godsdienstoefening. 2 blz. 4°.
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#g',E, 804. Stukken betreffende de aanstelling van een
10 Sept. 1842. ,.

adjunct-voorzanger. 8 blz. 4°. en fol.

1 Juni 1846, 805. Brief van kennisgeving van het overlijden

van den voorzanger H. Breuker.

Julien Aug. 1846, 806. Tien brieven van onderscheidenen om tot

voorlezer en voorzanger te worden aangesteld.

4. ORGEL EN ORGELIST.

807. Beschrijving van een kerkorgel, dat aan de kerk

bij den Toren te koop wordt aangeboden. 1 blz. fol.

13 Nov. 1777. 808. Brief van A. C. Potholt, over de wijze waarop

in de Herv. kerk het gezang met het orgel bege

leid wordt. 1 blz. 4°.

28 Nov. 1777. 809. Attest omtrent de deugdelijkheid van het

orgel, door Joannes Strumphler in het kerkgebouw

bij het Lam gemaakt. 1 blz. 4".

810. Concept-instructie voor den orgelist. 2 blz. 4°.

Mei 1780. 811. Twee verzoeken om voor de betrekking van

orgelist in plaats van Remmers in aanmerking te

komen, door C. W. Nolting en J. Rijnders. fol.

812. Brief van H. Focking, orgelist bij het Lam,

om begunstiging en aanbeveling als muziekonder

wijzer. 3 blz. fol.

April 1796. 813. Twee brieven van C. Focking, met verzoek



123

13 Juni 1801.

3 Juni 1802.

1 Jan. 1807.

31 Dec. 1810.

15 Maart 1810.

1822.

12 Juni

Aug. 1823.

1 Aug. 1823.

*

om zijn overleden vader als orgelist te mogen op

volgen. 3 blz. 4°.

814. Verslag eener commissie over de verplaatsing

van orgel en preekstoel in de kerk de Zon naar het

kerkgebouw bij den Toren. 4 blz. fol.

815. Verslag eener commissie over de onkosten die

de verplaatsing van orgel, preekstoel enz. uit de

kerk de Zon in die bij den Toren heeft vereischt

en opgaaf waaruit die kosten bestreden zijn. 4 blz. fol.

816. Besluit waarbij H. van der Haar, als orgelist

voor een jaar gecontinueerd wordt. 1 blz. fol.

817. Brief van den orgelist J. Andriessen Czn.,

die verhinderd is voor de vergadering te komen.

1 blz. 4°.

818. Van J. Andriessen Cz. en A. J. van der Haar,

orgelisten der gemeente, om verbetering vanjaarwedde

verzoekende, die sedert 1810 aanmerkelijk vermin

derd is. 3 blz. 4".

819. Verbintenis van J. E. A. Vool voor het stem

men der orgels bij de gemeente. 1 blz. fol.

820. Aanteekening wegens den diensttijd van A.

J. v. d. Haar orgelist. 2 blz. fol.

821. Rapporten over de vervulling der vacature van

den orgelist. 13 blz. 4°. en folio.

822. Instructie voor den orgelist. In duplo. 2 blz. ſol.
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Dec.#April 823. Acht-en-dertig aanvragen van verschillenden,

27 Febr. 1845.

11 Febr. 1846.

9 April 1846.

April 1846.

7 NOV. 1847.

26 Juni 1853.

Oct. 1857.

3 Juni 1823.

met daarbij behoorende bescheiden: verzoeken om be

noeming tot orgelist der gemeente.

824. Rapport eener kerkeraads-commissie, over de

aanstelling van een adjunct-orgelist. 4 blz. 4°.

825. Kopie-brief aan den orgelist J. Wilms, waarbij

hij uit zijn betrekking ontslagen wordt met toe

kenning van pensioen. 1 blz. 4°.

826. Stukken betrekkelijk de aanstelling van een

orgelist. 8 blz. 4°.

827. Brieven van D. Koning en J. B. v. Bree:

dankzegging voor de vereering hun gezonden wegens

bemoeiingen als adviseerende leden eener commissie

tot het benoemen van een orgelist. Ieder 1 blz. 4°.

828. Brief van een ongenoemde: klachten over het

spel van den orgelist. 1 blz. 4°.

829. Circulaire van C. F. Weenig en G. v. Leeuwen,

orgelfabrikanten te Leiden tot aanbeveling hunner

firma. 1 blz. 4°. gedrukt.

830. Rapporten eener commissie, tot verbetering

van het orgel en tot tijdelijke aanschaffing van een

harmonium. 2 stuks met een bijlage.

E. Doop en Avondmaal.

831. Brief van Ds. van Geuns, over een buiten

gewonen doop. 2 blz. 40.
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1 Mei 1851.

1858.

Omstr. 1610.

9 Sept. 1717.

832. Rapport eener kerkeraads-commissie, over de

invoering van twee doopbedieningen op éénen dag,

wanneer het getal aankomelingen deze splitsing ver

eischt. 3 blz. 8°.

833. Rapport eener commissie, benoemd tot onder

zoek naar een van de doopelingen.

834. Brief van Lubbert Gerrits aan Hans de Ries

vermeldende den dood van Dirk Pietersz en ontschul

diging dat hij, Albert Verspeck en Reynier Wybrantsz,

(leeraren te Amsterdam) het avondmaal niet aan

tafel maar bij omdeeling gevierd hebben, wegens

den tegenstand van sommigen in de gemeente.

2 blz. fol.

835. R(EYNIER) W(YBRANDTsz), Wat reden dat

men can bybrengen, daer van dat men ymandt, die

berispelyck is, vermaent dat hij van de tafel des

Heeren, voor een tyt sal blyven. 3 blz. fol.

836. Besluit van de gem. bij het Lam, om aan

bankroetiers het avondmaal te ontzeggen geschreven

door W. van Maurik. 1 blz. 8°. oblong.

837. Besluit van den kerkeraad bij het Lam, ten

aanzien van het verzoek van Adriaan Pauw, om

tot het avondmaal te worden toegelaten, met protest

van Lambert ten Cate tegen dat besluit. 1 blz. fol.

838. Uitnoodigingsformulier bij de avondmaalsbe

diening, met voorgestelde bijvoegsels van Galenus

Abrahamsz. en Engel Arents van Dooregeest. 1 blz. fol.
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1788.

28 Aug. 1586.

30 Mei 1622.

9 Juni 1650.

7 Maart 1654.

839. Formulier van uitnoodiging bij de avond

maalsbediening bij de gemeente de Zon in gebruik.

2 blz. 4.

F. IIunvelijksinzegeningen.

840. Keur op het trouwen te Amsterdam, 8e en

9° artikel. Kopie uit het Keurb. fol. 162. 1 blz. fol.

841. Bezwaarschrift over het trouwen voor het

gerecht, met beroep op de bepalingen van 1586.

1 blz. fol.

842. Getuigschrift van Reynier van Neck, secretaris

van de Huwelijkszaken te Amsterdam, aangaande

een huwelijk in de Doopsgez. kerk door een leeraar

voltrokken. Met een door den burgemeester gelega

liseerde handteekening. Op perk. fol.

843. Kopie-brief der Vlaamsche gemeente te Am

sterdam, aan die te Rotterdam, zich beklagende

over de wijze waarop Rotterdam met een vroegeren

brief gehandeld heeft, en over het antwoord den

8" Juni daarop ingekomen. Alles ter zake van het

trouwen voor het gerecht. 2 blz. fol.

844. Verklaring van Corn. van der Geest, secretaris

van Alkmaar, aangaande de wijze waarop in de

Friesche Doopsgez. gemeente aldaar sedert 1622 de

huwelijken voltrokken worden. 1 blz. 4°.

845. Proeve van formulier bij den trouw voor het

gerecht, waarin de Doopsgez. zouden kunnen be

rusten. 1 blz 4°.
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10 Mei 1686. 846. Kopie-request (en apointement daarop,) van

gecommitteerden van eenige Doopsg. gemeenten in

Noord-Holland, aan de Staten, om voortdurende ver

gunning dat de huwelijken in hunne vergaderplaatsen

door hunne leeraars gesloten mogen worden, zich

beroepende op de oudheid en het godsdienstig karak

ter van dit gebruik. 3 blz. fol.

25 Maart 1765. 847. Aanteekeningen van . . . . , omtrent de rechten

der Oude Vlamingen op het trouwen in hun kerk.

1 blz. fol. -

19 Mei 1796. 848. Brief van Ds. G. van Heyningen, over het

onbetamelijke van een huwelijksinzegening. 1 blz.4".

849. Advies van N. N. over de kerkelijke huwe

lijksinzegening. 3 blz. 4°.

oct. 1821. 850. Rapport eener kerkeraadscommissie, over de

huwelijksinzegening in de kerk. 3 blz. fol.

6 Sept. en - ilea - -

s"E# 851. Brieven van prof. S. Muller en van Gilse: aan

en 1850. vragen van 't kerkgebouw voor huwelijksinzegening.

852. Acten door den burgerlijken stand afgegeven

voor huwelijken, die kerkelijk ingezegend worden.

Alphab. gerangschikt naar den naam van den man.

IV. Gemeentebestuur.

A. SAMENSTELLING.

7 Jan. 1677, 853. Beknopt concept-reglement voor kerkeraad
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1792.

1802 en 1820.

10 Oct. 1822.

5 Febr. 1829.

1829.

10 Jan. 1833.

1833.

1837.

27 Maart 1849.

3 Juli 1856.

en diakenen van de Vereenigde gemeente bij het

Lam, op nieuw bekrachtigd. 3 blz. 8°.

854. Reglement voor den kerkeraad in de Zon.

855. Idem voor den kerkeraad.

856. Rapport der commissie tot herziening van 't

kerkeraadsreglement. 8 blz. fol.

857. Idem eener kerkeraadscommissie, over ver

andering in het reglement van den kerkeraad.

4 blz. fol.

858. Reglement voor den kerkeraad.

859. Verslag eener commissie, tot regeling van het

huisbezoek met voorstellen tot wijziging van het

reglement voor den kerkeraad.

860. Bijvoegsels tot het reglement.

861. Reglement van den kerkeraad.

862. Brief van J. Rahusen lid van den kerkeraad:

voorstel tot het opnemen eener nieuwe bepaling in

't reglement. 1 blz. 4°.

863. Rapport, tot herziening van 't kerkeraads

reglement. 2 blz. 4".

864. Reglement van den kerkeraad.1854, 1862-63,

1874.

10 Aug. 1820.
865. Ontwerp, voor een regelmatige afwisseling van

de leden van den kerkeraad, met 5 tabellen. 14 blz.fol.
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Nov. 1823.

1612-1673.

1656-1673.

1674 tot heden.

1674-1769.

1664-1801.

1653-1709 en

1736-heden.

1664-1801.

866. Lijst van diakenen en oud-diakenen, tot regeling

van den tijd hunner benoeming en aftreding. 3 blz. fol.

867. Rapport eener commissie over de oprichting

van een college uit oud-diakenen bestaande en ge

roepen om mede te werken bij de benoeming van

leeraren en diakenen. (Met bijlage.)

868. Kerkeraads-notulen van de Waterl. Gemeente

bij den Toren, 4 deelen, waarvan de beide oudste omdat

ze ledematenlijsten behelzen geplaatst zijn onder N°. 1.

en het laatste gemerkt A sedert 1668 de gemeente

van den Toren en bij 't Lam aangaat.

869. Dito van de Vlaamsche gemeente bij het Lam.

870. Dito van de Vereenigde Waterl. en Vlaamsche

gemeente, bij het Lam en den Toren, gemerkt B

en vervolgens.

871. Kladnotulen van 't voorgaande (Niet compl.),

een pak en 4 boekjes.

872. Register op de notulen van het Lam. 3 deeltjes.

873. Kerkeraadsnotulen van de gemeente in de

Zon. 10 dln.

874. Kopie-boeken van brieven van den kerkeraad

en diakenen bij het Lam en de Vereen. gemeente.

875. Dito van kerkeraad en diakenen bij de ge

meente de Zon. 3 dln.

876. Gebed voor den kerkeraad. In plano op carton.

9
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1835-1852.

1764-1787.

13 Jan. 1695.

7 Juli 1821

en 1856.

1745-1857.

8 Nov, 1797.

1851-1859.

1765-1836.

877. Boete-rekening-boeken van den kerkeraad der

gemeenten bij den Toren, het Lam en later der Wer

eenigde Gemeente, van de jaren 1648-1849. 6 deelen.

78. Kasboek der boeten.

879. Rekeningen van een jaarlijkschen maaltijd door

diakenen van de gemeente bij het Lam gehouden.

22 blz. 4°. en fol.

880. Voorwaarden waarop David Rutgers het dia

kenambt bij het Lam aanneemt. 1 blz. fol.

881. Brieven van kerkeraadsleden, waarbij zij hunne

afwezigheid uit de vergadering verontschuldigen.

882. Een-en-twintig brieven waarbij verschillende

diakens hunne betrekking tusschentijds nederleg- -

gen. 4".

883. Brief van A. de Haan, diaken: verzoekt zijn

medeleden nog eenigen tijd zijn dienst waar te

nemen. 49.

884. Brieven houdende kennisgeving van 't over

lijden van diakenen.

885. Afscheidsbrieven van diakenen bij het eindigen

van hunnen diensttijd. 2 stuks.

886. Vijf-en-zeventig brieven van oud-diakenen, die

voor een nieuwe benoeming tot diaken niet verlan

gen in aanmerking te komen, 4°. en fol.
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28 Nov. 1619.

4 Juli 1649.

24 Febr. en

21 Maart 1655.

Omstr. 1650.

Omstr. 1670.

B. KERKELIJKE TUCHT EN ToEZICHT oP DE LEDEN.

887. Besluit van de vereenigde Broederschap te

Amsterdam, dat voortaan de leden niet meer reeden

zullen aan schepen, waarop geschut is geplaatst en

zich langzamerhand zullen ontdoen van alle aandeelen

in reederijen, waarbij dit het geval is, (volgens daarbij

gevoegde aanteekening is dit besluit ook door de

Waterl. Sociëteit 16 September 1631 aangenomen.)

1 blz. fol.

888. Aanklacht bij de Vlaamsche gemeente te Amst.

in 1630 ingediend door Klaas Gerrits en Klaas

Jansen, tegen Jozua Antonie, wegens zijn schimpen

op de gemeente en zijn ontkennen van de eeuwige

Godheid des Zoons, waarom zij meenen dat hem de

broederschap moet opgezegd worden. 1 blz. fol.

889. Brief van .. Vos aan den kerkeraad der Vlaam

sche gemeente te Amst., ontschuldiging over zijn

gedrag. 1 blz. fol.

890. Twee brieven van Claes Gerrits aan den kerke

raad zijner gemeente (Vlaamsche) te Amst over zijn

dronkenschap en de vermaning daarover door den

kerkeraad gedaan. 2 stuks, 3 blz. fol.

891. Rapport van gecommitteerden van den kerke

raad bij het Lam tot onderzoek van het faillissement

van een broeder der gemeente, met opgave van het

actief en passief van zijn boedel. 1 blz. 4°.

892. Verklaring van berouw en verantwoording van

N. N. bij den kerkeraad, over een beschuldiging dat

9 •
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28 Maart 1676.

12 April 1676.

14 Febr. 1676.

12 Sept., 24 en

29 Oct. 1676.

1 Oct. 1676.

24 Dec. 1676.

22 Juli 1677.

hij zich misdragen en een gegeven trouwbelofte

verbroken heeft. 2 blz. fol.

893. Brief van Jantje Hendriks op Terschelling,

over het berouw en de verbetering van Saartje

Goverts. 1 blz. 4°.

894. Van Adam Willems Heisterman aan den kerke

raad der Vereen. gemeente, verzoekende vrijstelling

van persoonlijke verantwoording voor de gemeente

ten aanzien van zijn faillissement, die hij echter be

reid is te geven ôf voor den kerkeraad ôf voor ge

committeerden uit de Broederschap. 1 blz. fol.

895. Voorstel van Reyer Bloem aan de Broederschap

der Vereen. gemeente te Amst, of zij hem aan het

avondmaal wil toelaten ondanks zijn twijfelingen

aan de opstanding en de hemelvaart van Jezus.

1 blz. 4°.

896. Drie briefjes van denzelfde, aan den kerkeraad

bij het Lam, verzoekende tijd en plaats te bepalen

om zijn gevoelen te verdedigen. 3 blz. 4°.

897. Geloofsbelijdenis van denzelfde in 7 artikelen,

in de Broederschap voorgelezen en veroordeeld 13 Dec.

1676. 3 blz. 49.

898. Brief van denzelfde, verzoekende afschrift van

het vonnis der gemeente. 1 blz. 4°.

899. Verzoek van Jan Pieter Swairt, om als lid

maat erkend en tot het avondmaal toegelaten te

worden. 2 blz. fol.
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27 Febr. 1680.

27 Dec. 1697.

23 Aug. 1682.

900. Brief van Pieter Hendriks Hagen en Willem

van Maurik te Amsterdam: verzoekt dat de kerke

raad de zaak van zijn faillissement enz. nog wat

uitstelle, daar hij al zijne crediteuren hoopt te

voldoen. 1 blz. fol.

901. Van Hendrick Claessen van Hoochvelt te Am

sterdam, aan Jacob Linnigh en mededienaren der

Vereenigde gemeente, verklaart zich nader over de

vragen hem den 14" Dec. door den kerkeraad

voorgelegd, waarom hem de Broederschap is opge

zegd. 2 blz. fol.

902. Afkondiging aan de Broederschap omtrent

het gedrag van Jan Stevens van Nieuwveen, en

voorstel van den kerkeraad, om hem het lidmaatschap

te ontzeggen. Aan den voet is bijgeschreven het

besluit der Broederschap op dit voorstel. Met 2 bijl.

a. Voorstel van Jan Stevens, 6 Aug. 1682, om

voor 2 jaren alimentatie zich zijn broederschap

te laten afkoopen, met aanteekening van W. van

Maurik. 1 blz. 4°.

b. Concept-schuldbekentenis en belofte van Jan

Stevens, volgens besluit der Broederschap van

23 Aug. 1 blz. fol.

903. Brief van Aafje Andries, waarbij zij zich

verontschuldigt dat zij niet voor den kerkeraad

verschijnt, haar man op nieuw beschuldigt en hare

eigen onschuld bepleit. 4 bl. fol.

904. Van Jacob Hendriks tot voorspraak van

Heere Jacobs, die wegens wangedrag en verkwisting

ontbroederd, in groote armoede verkeert. 7 blz. fol.
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22 Dec. 1683.

4 Juli en

14 Aug. 1691.

Omstr. 1700.

31 Dec. 1705.

31 MCi 1708.

905. Van Jacob ter Gouw aan Galenus Abrahams,

met verzoek om voor een commissie uit den kerke

raad inplaats van voor den vollen kerkeraad gehoord

te worden. 1 blz. fol.

906. Twee brieven van J. de Backer te Aalsmeer,

waarin hij zich verantwoordt over zijn huwelijk met

een gescheiden vrouw, wier man nog in leven is, en

dringend verzoekt de zaak niet voor de Broederschap

te brengen. 7 blz. 4°.

907. Brief van G. Smit c. s., zond. datum, tot

voorspraak van Pieter Bonkenburg, die wegens

wangedrag waarschijnlijk zal gecensureerd worden.

3 blz. 40.

908. Van Adr. Spinniker te Amsterdam, waarbij

hij met schuldbekentenis van den predikdienst afziet

en zich de bijwoning van het avondmaal ontzegt.

3 blz. 4".

909. Van denz. (uit Haarlem), waarbij hij verzoekt

aan het avondmaal weder te mogen deelnemen en

zich beroept op de goede getuigenis van drie leden

te Amsterdam en een inliggend attest van vier leden

te Haarlem. 2 stuks. 5 blz. 4°.

910. Stukken betreffende Isaäk de Haan, geschorst

lidmaat der gemeente bij het Lam.

a. Extract-notulen, 26 April 1708, aan den kerke

raad, waarbij de Haan het avondmaal ontzegd

wordt, afgekondigd aan de Broederschap omdat

de veroordeelde weigerde daaraan gehoor te geven.

2 blz. fol.
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11 Oct. 1708.

8 Nov. 1708.

1705-1708.

. Dito, 7 Juni 1708, vermeldende de wijze waarop

de Haan zich voor den kerkeraad gedragen

heeft, 1 blz. fol.

. Notariëele en beëedigde verklaring van Teuntje

Nieuwmans 20 Nov. 1708. 2 blz. fol.

. Dito met ware woorden bevestigd, van Jan

Tuynman en Huibers Luquion, 20 Nov. 1708.

. Dito van eenige anderen, allen ten laste van

Is. de Haan. 2 blz. fol.

. Memorie van het voorgevallene met Isaäk de

Haan ter kerkekamer, 23 Februari en 7 Juni

1708, door alle leden van den kerkeraad onder

teekend. Nov. 1708. 2 blz. fol.

. Klad-notulen van den kerkeraad, 9 Juni 1708,

betreffende Adriaan Spinniker en het gedrag van

Isaäk de Haan. 1 blz. fol.

911. Brief van Adr. Spinniker te Haarlem, over

attestatie voor zijne vrouw en op nieuw zijn verzoek

van den vorige aandringende. 1 blz. 4".

912. Van denz., waarbij hij uit vrees van ergernis

te geven zijn verzoek intrekt. 1 blz. 4".

913. Stukken betreffende het censureeren en weder

aannemen van Janneken la Burgh.

a. Betuiging van berouw. 1 blz. fol.

b. Verzoek om weder-aanneming. 1 blz. fol.

. Attesten van haar gedrag. 1 blz. 4°.

914. Censuur van Joannes Blauw te Nieuwkoop.

a. Brief van dezen aan den kerkeraad bij het Lam,

28 Oct. 1708 : weigert zich te komen verant

woorden. 1 blz. 4°.
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7 Nov. 1716.

22 Juni 1747.

23 Oct 1830.

16 April 1750.

1658-1808.

b. Kopie-antwoord van den kerkeraad, 10 December

1708: zegt hem het lidmaatschap op. 1 blz. 4°.

915. Censuur van Catharina Hobrinck.

a. Brief van Jan Jacobs Tichelaar, leeraar te Oost

Vlieland, aan den kerkeraad van het Lam, 23 Dec.

1709, te haren behoeve, om de censuur op te

heffen. 1 blz. 8°.

b. Kopie-antwoord 13 Januari 1710 ; het verzoek

toegestaan. 1 blz. 4°.

916. Attest van drie geneeskundigen, ten verzoeke

van den kerkeraad bij het Lam, dat de ziekte waar

aan Jannetje, dochter van Claasje Gerrits lijdt,

niet een gevolg is van een ontuchtig leven. 1 blz. 4°.

917. Gezegelde en beëedigde verklaring, afgelegd

voor schout en schepenen te Uitgeest, over het on

tuchtig gedrag van Alida van Beekhoven. 1 blz. fol.

918. Brief van den procureur-crimineel in N.-Holland

en Utrecht, een der leeraren uitnoodigende tot het

bezoek eener ter dood veroordeelde. 1 blz. fol.

919. Van T. Backer, broeder der gemeente te Amst.

met beklag dat hij en zijn gezin bij het laatste

huisbezoek is voorbijgegaan. 2 blz. fol.

C. ARMENZORG.

1. Van Diakenen.

920. Armenboeken, waarin ieder bedeelde een bij

zonder “hoofd” inneemt, gebruikt door den kerke
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1734-1773.

1693-1783.

1786-1825.

1649-1700.

Jan. 1701-Aug.

1810.

1695-1806.

1687-1801.

1748-1809.

1777-1800.

raad bij den Toren en het Lam, van 1658-1808,

9 dln., in elk van welke een register.

921. Lijst van gealimenteerden.

922. Informatie-boeken over de gealimenteerden en

hunne kinderen. 6 dln.

923. Notitieboek wegens uit de bank van leening

geloste goederen van gealimenteerden. 3 dln.

924. Spijsboek van de gemeente bij den Toren 1646

1673 1 dl. Brood- en turfboek van dezelfde 1670

1684. 1 dl. Turf- en spijsboek der gemeente bij 't Lam

en den Toren en der Vereenigde gem. 1696-1820. 3 dl.

925. Notulen van diakenen der Waterlandsche ge

meente, later met het Lam vereenigd. 6 dln.

926. Idem van diakenen bij “Het Lam”. 6 dln.

927. Registers op bovengen. boeken lett. D en E.

2 deelen.

928. Memorialen van diakenen van de gemeente

bij het Lam en den Toren, betreffende armverzorging.

6 deelen.

929. Notulen van diakenen der gemeente in “De

Zon”. Met register op La. A-F en J., 10 dl. B-J.

930. Armenboeken van dezelfde gemeente. 3 dln.

931. Turf- en spijsboek van dezelfde gemeente. 1 dl.
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1747 tot 1752. 932. Armen-administratie van de oude Friesche ge

meente (Arke Noachs), 1 deel.

Aug. 1810- 933. Resolutieboeken van diakenen. 9 dln.

Maart 1855.

Aug, 1806- 934. Lijst van uitgaven toegestaan in de vergaderin
Dec. 1821. Jan. -

1839-bee is, i. gen van diakenen 3 dln.

1820. 935. Concept-reglement voor diakenen door de com

missie van herziening ingeleverd maar verworpen,

met lijsten van aanmerkingen.

20 Dec. 1820. 936. Rapport der commissie tot herziening van 't

reglement voor diakenen, met een nieuw concept.

15 April 1826, 937. Rapport der commissie tot herziening van 't

reglement voor diakenen, 6 blz. fol.

938. Reglement voor diakenen (zond. jaartal).

1829, Maart en 939. Rapporten eener commissie tot herziening van 't

Sept. 1843, 1844 - Y.

#"#"reglement van diakenen. (Dat van Sept. 1843 bevat

1858, 1862, 1865 voorstellen over 't oprichten van een spaarbank).

1837, 1844, 1854, 940. Reglementen voor 't collegie van diakenen,

1866. (dat van 1854 met begeleidende circulaire. 3 blz. 4°.)

wet en huishoudelijk reglement 1876 2 stuks met

de daarbij behoorende concepten in December 1875

opgemaakt.

941. Lijsten van de verschillende betrekkingen door

diakenen waargenomen, sedert 1849.

30 April 1778 942. Advies van de advocaten N. Bondt en H. Cal
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koen, dat diakenen tot schikking en transactie in liti

gieuse zaken ten volle bevoegd zijn. 2 blz. fol.

24 Maart 1844. 943. Circulaire aan de leden der gemeente. Bericht

dat een spaarbank bij de gemeente is opgericht en

aanbeveling daarvan. (in duplo).

Januari 1844. 944. Reglement eener Spaarbank opgericht door

diakenen met toelichtende memorie. 7 blz. fol.

1844-1852. 945. Jaarlijksche verslagen over den staat der

Spaarbank. 9 st.

2 Dec. 1852. 946. Voorstel tot opheffing der Spaarbank, met

statistiek als bijlage.

Dec. 1853. 947. Bescheiden der nu opgeheven Spaarbank, be

staande uit:

a. Notulenboek met bijlagen.

b. Kasboek.

c. Rekening-courant met inbrengers.

2. Van Diakonessen.

1785-1849 948. Kladboeken. 4 dln.

1816-1857. 949. Kasboeken met contra-kasboek. 4 dln.

1850-1856.

950. Boeken voor kleeding van bedeelden. 2 seriën.

I 1799-1870. 5 dln. II 1814-1856. 8 dln.

951. Inkoopboek, begonnen 1767 en voortgezet

tot 1825.
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1780-1791.

1830-1839.

1840-1852.

1750-1848.

1840-1852.

11 Dec. 1799.

31 Dec. 1799.

1629-1857.

1799-1859.

1818 en VerV.

1641.

3 April 1692.

952. Grootboeken van diakonessen. 4 dln.

953. Rekeningen van ontvangst en uitgaaf. 41 st.

954. Kwitantiën daartoe behoorende.

955. Brief van diakonessen in de Zon, aan den

kerkeraad van die gemeente, een andere wijze van

verkiezing van diakonessen voorstellende. 3 blz. 4°.

956. Van de diakones Geertruida Lugt, aan den

kerkeraad bij de Zon, berustende in het besluit van

den kerkeraad. 1 blz. 40.

3. Bedeeling.

OL. AANVRAGEN, RAPPORTEN EN REGELING.

957. Aanvragen om onderstand. (Chronol. gerang

schikt). fol. en 4°.

958. Informatiën over bedeelden en bescheiden hen

betreffende.

959. Boekjes bevattende de aanteekeningen der wijk

heeren omtrent de gezinnen van bedeelden. (Niet

compleet).

960. Lijsten van wijkverdeeling der diakenen en

namen van leden der Vlaamsche gemeente te Am

sterdam. 13 stuks fol. en 4°.

961. Vijf voorstellen met daarop gevallen besluiten

betreffende alimentatie, geschreven door W. van

Maurik. 1 blz. fol.
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14 April 1785.

1 Mei 1783.

5 Juni 1783.

962. Voorstel eener commissie uit diakenen van de

gemeente bij het Lam tot verandering in de wijze

van bedeeling. 2 blz. fol.

963. Van Ds. G. van Heyningen tot het oprichten

van een gesticht ten behoeve van gealimenteerde

echtparen en oude-mannen. 3 blz. 4°.

964. Advies van Ds. G. van Heyningen waarbij

hij zijn voorstel omtrent de oprichting van bedoeld

gesticht nader aandringt en het stichten van eene

bijzondere school voor de kinderen der bedeelden

ontraadt. 3 blz 4°.

5 Juni 1783 (!) 965. Advies van Ds. H. Tichelaar ter adstructie

1823-1848.

28 Maart 1844.

19 Dec. 1844.

1811-1837.

1813 en 1814.

van 't voorstel tot oprichting van bedoeld gesticht,

waarbij een lijst der personen, die voor plaatsing

in aanmerking zouden komen. 3 blz. fol.

966. Verzameling der bepalingen over de bedeeling

der armen. 18 blz. fol.

967. Commissie-rapport over de toepassing van 't

onlangs aangenomen reglement van bedeeling op

enkele behoeftige leden. 4 blz. fol.

968. Idem over werkverschaffing aan bedeelden.

3 blz. fol.

969. Resolutieboek met klapper over den jaarlijk

schen omgang bij de armen, tabelsgewijze ingericht.

2 deelen.

970. Lijst van bedeelden.
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1816-1837.

1816-1855.

1818.

1835-1851.

1811-1855.

1816-1818.

1820-32.34-5

1856-1872

en 1874.

1804-1820.

1817.

971. Gespecificeerde rekening van de ondersteuning

der bedeelden. (Ontbreken 1820, 21 en 24.)

972. Jaarlijksche staten der bedeelingen.

973. Model-tabel van bedeelden en van de inkom

sten der diakonie. (oningevuld.)

974. Boek van verleenden onderstand op 't hoofd

van elken bedeelde gesteld.

975. Rapporten eener commissie om de ondersteu

ning der bedeelden gedurende den zomer te ver

minderen (enkele ontbreken).

976. Rapporten van den armenboekhouder, met

bijlagen.

977. Notitie-boek van onderstand verleend aan

kinderen die voor de gemeente bestemd zijn.

978. Rekening eener uitdeeling van levensmiddelen

aan de bedeelden.

1820, 1823, 1838 979. Tabellen van de uitreiking eener extra-gift
en 1841.

8 Oct. 1846.

G Juli 1854.

aan de bedeelden van f 300, twee van f 600, een

van f 400 en een van f 482,65.

980. Rapport over de levering van turf ten behoeve

der bedeelden.

981. Rapport over de levering van brood ten be

hoeve der bedeelden.
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1780-1804-9. 982. Aanvragen van leveranciers, om begunstiging.

3 blz. 4°.

b. GENEESKUNDIGE HULP.

10 Dec. 1693, 983. Brief van Dr. Petrus Voogd, verzoekende

honorarium als doctor der gemeente. 1 blz. fol.

14 Juli 1712. 984. Van denzelfde, waarbij hij zich verontschuldigt

wegens ziekte dat hij de armenpraktijk in de ge

meente heeft moeten verzuimen en nog eenig uitstel

verzoekt.

9 Maart 1767. 985. Van dr. G. de Wind; legt zijn betrekking als

armendoctor neder. 1 blz. 4°.

25 Juli 1773. 986. Van H. van Aken: verzoekt in zijn be

trekking als armenchirurgijn hersteld te worden.

2 blz. 4°.

4 Aug. 1774. 987. Van dr. W. B. van Leendt, verontschuldigt

zich over een verzuim in zijn betrekking als armen

doctor gepleegd. 2 blz. 4°.

8 Dec. 1774. 988. Van H. van Aken: verzoekt weder armen

chirurgijn te mogen worden. 2 blz. 4°.

22 Dec. 1774 en 989. Van dr. H. Korp: over zijn aanstelling tot

"" " armendoctor 1 blz. 4°. en 1 blz. fol., 2 stuks.

1793-96. 990. Van G. van Heyningen, leeraar der gemeente:

over het vervullen der vacante betrekking van armen

doctor. 3 stuks, ieder 1 blz. 4°.
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18 Aug. 1796.

1809.

14 Dec. 1814.

9 NOV. 1815.

Nov. en Dec.

1815.

29 Dec. 1817.

4 Sept. 1826.

2 Nov. 1826.

Nov. en Dec.

1826.

31 Januari 1831.

991. Van dr. J. Tieboel verzoekende om de betrek

king van armendoctor. 1 blz. 4°.

992. Commissie-rapport over de rekeningen der

geleverde geneesmiddelen voor de bedeelden.

3 blz. fol.

993. Brief van den chirurgijn Tim, om verhooging

van salaris als armenheelmeester. 3 blz. fol.

994. Van dr. Daniël Deylius, waarbij hij zijne be

trekking als armengeneesheer nederlegt. 1 blz. 4°.

995. Vijf aanvragen van verschillende geneeskun

digen, om tot armengeneesheer benoemd te worden.

996. Circulaire van dr. C. J. Nieuwenhuys, met

verzoek om bijdragen en inlichtingen voor het derde

deel eener door hem uitgegeven geneeskundige plaats

beschrijving van Amsterdam. 1 blz. 4°. druks.

997. Verbintenis van den apotheker J. C.

Scheper, aangaande de levering van geneesmiddelen

voor 't Oude-Vrouwenhuis en 't Nieuwe Hofje.

1 blz. fol.

998. Brief van dr. J. Loosjes Fzn., waarbij hij be

dankt als armengeneesheer. 1 blz. 1°.

999. Aanvragen van verschillenden, om tot armen

geneesheer benoemd te worden. 8 st.

1000. Brief van kennisgeving van 't overlijden van

den armengeneesheer dr. G. de Vos. 1 blz. 4°.
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15 Juni 1831.

17 Sept. 1832.

Oct. 1834.

25 Juli-11 Aug.

1842.

3 Oct. 1844.

11 Nov. 1844.

14 Nov. 1844.

Dec. 1845.

2 Juli 1846.

1001. Rapport eener commissie, over het aanleggen

van een vaccineboek en een lijst van de kinderen

der gealimenteerden. 2 blz. fol.

1002. Brief van T. Mastenbroek, zich aanbevelende

als apotheker bij de diakonie. 1 blz. 4°.

1003. Aanvragen van verschillende doctoren, om in

plaats van dr. Baarslag tot doctor bij de armen be

noemd te worden. 5 stuks.

1004. Brieven van zes med. doctoren alhier, ver

zoekende als armengeneesheer in plaats van doctor

Weimar in aanmerking te komen, met concept

brieven, 12 Aug. aan dr. H. Coster, die benoemd is,

en aan zijn medegeneesheer J. A. Cool.

1005. Rapport van eene kerkeraads-commissie, over

de regeling van het leveren der geneesmiddelen ten

behoeve der armen. 1 blz. fol.

1006. Brief van R. R. Nauta: verzoek om in aan

merking te komen als heelmeester bij de armen.

2 blz. fol.

1007. Van P. P. Tim, zich verdedigende op eene

klacht van nalatigheid tegen hem als heelmeester

van de armen ingebracht. 3 blz. fol.

1008. Commissie-rapport tot regeling van de wijze,

waarop aan de bedeelden geneesmiddelen zullen

verstrekt worden. 3 blz. 4°.

1009. Brief van A. van Haarlem, verzoekende om

10
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Febr. 1848 en

Oct. 1852.

1854.

31 Dec. 1855.

2 Januari 1856.

24 Dec. 1857.

12 Oct. 1858.

11 Mei 1843.

18 Febr. 1764.

als adsistent-heelmeester voor de armen te worden

aangesteld. 2 blz. 40.

1010. Acht aanvragen voor de betrekking van

armengeneesheer met schriftelijk advies van prof.

Schneevoogt.

1011. Zeven brieven van sollicitanten naar de be

trekking van heelmeester bij de armen.

1012. Van T. Mastenbroek, om voortdurende be

gunstiging als apotheker. 1 blz. 4°.

1013. Van de apothekers Bakker en de Liefde,

over de nieuwe schikking der armen-wijken voor de

levering der geneesmiddelen. 1 blz. 4°.

1014. Van dezelfden, met kennisgeving dat hunne

zaak ophoudt te bestaan. 1 blz. 4°.

1015. Van 't gemeente-bestuur: verontschuldiging

over eene afwijking, die buurtcommissarissen zich

eigendunkelijk veroorloofd hebben ten aanzien der

geneeskundige hulp door diakenen verstrekt.

1016. Commissie-rapport over het ter aardebestellen

van bedeelden. 3 blz. fol.

c. ONDERWIJs.

1017. Verklaring van een kuipersbaas, omtrent de

voorwaarden waarop hij een jongen zijn ambacht

zal leeren. 1 blz. 4°.
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17 April 1783. 1018. Voorstel door Ds. H. Tichelaar c. s. om een

afzonderlijke school op te richten ten behoeve van

de kinderen der gealimenteerden. 8 blz. 4".

(Waarschijnlijk 1019. Nader voorstel van Ds. H. Tichelaar, om
Mei 1783.) - -

het plan eener afzonderlijke school te laten varen

en bedoelde kinderen op de stadscholen te zenden.

8 blz. 40.

5 Juni 1783. 1020. Advies van S. de Clercq over 't voorstel tot

oprichting eener afzonderlijke school, met naamlijst

van de kinderen der gealimenteerden. 6 blz. fol.

"#" 1021. Twee rapporten van eene commissie tot in

voering eener betere regeling van het schoolgaan en

het ambachtsonderwijs van de kinderen der bedeel

den. 8 blz. en 13 blz. fol.

13 Nov. 1783. 1022. Twee adviezen op de voorgestelde verbeterde

regeling. 6 en 7 blz. fol.

# # 1:- 1023. Stukken betreffende het laten leeren van een

D - ambacht aan een zoon van een der bedeelden. 6 st.

1804-1858. 1024. Rapport der commissie over kinderen van

bedeelden, die op school en ambacht gaan.

16 Juli 1814. 1025. Koninklijk besluit over een subsidie aan 't

instituut en de fabriek ten nutte der arme jeugd op

Feijenoord, met eene aanschrijving, 27 Sept. 1814, van

den gouverneur van N.-Holland en een begeleidend

schrijven van den burgemeester, 3 Oct. 1814. 5 blz. fol.

17 oct. 1s14, 1026. Memorie betreffende het bovengenoemde in

10 *
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22 NOV. 1814.

10 Nov. 1814.

Febr. 1831.

30 April 1835.

2 Juli 1835.

6 Juli 1843.

stituut met begeleidend schrijven van den burge

meester. 4 blz. fol.

1027. Kennisgeving van den burgemeester over

den leeftijd, waarop kinderen tot het instituut op

Feijenoord worden toegelaten. 1 blz. fol.

1028. Voorwaarden waarop kinderen uit godshuizen

op 't instituut te Feijenoord worden toegelaten. Met

begeleidend schrijven van den burgemeester, 27 Dec.

1814. 6 blz. fol.

1029. Contract tusschen den Heer P. Pous, directeur

der kweekschool voor landbouw en zeevaart te Mid

delburg en den kerkeraad, over de opneming van een

gealimenteerde. 3 blz. 4°.

1030. Brief van de Heeren D. de Wit en C°., over

plaatsing van kinderen in hunne tullefabriek, om tot

arbeiders opgeleid te worden, en twee aanschrijvingen

van 't gemeentebestuur daarover, 30 Maart en 24

Aug. 1838.

1031. Voorstel eener commissie, gunstig adviseerende

op 't verzoek om plaatsing van meisjes uit de be

deelde gezinnen op de tullefabriek. 4 blz. fol.

1032. Commissie-voorstel, over de zorg van diakenen

voor de kinderen van bedeelden. 2 blz. fol.

---------------------

d. VERPLEGING VAN WEEZEN.

1033. Contracten met regenten van 't weeshuis den
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31 Aug., 9 Nov.

en 23 Nov. 1837.

7 Oct. 1847.

1832-1858.

Dec. 1826.

11 April 1848.

Oranje-Appel, wegens uitbesteding van de wees

kinderen der gemeente, a. 20 Juni 1811. 4 blz. fol.

b. 19 Nov. 1844. 2 blz fol. c. 30 Sept. 1847. 3 blz.

fol. d. 27 Januari 1852, met drie bijvoegsels van

23 Maart 1826, 6 Jan. 1859 en 12 April 1860.

1034. Concept nadere overeenkomst met regenten

van den Oranje-Appel over de verpleging der weezen;

waarbij memorie tot toelichting der ampliatie. 6 blz.fol.

1035. Drie brieven van regenten van voornoemd

weeshuis, over verhooging der toelage voor de in hun

gesticht uitbestede weezen.

1036. Brief van dezelfden, tot geleide van een

exemplaar der nieuwe verbintenis met diakenen ge

sloten. 1 blz. 4°.

1037. Overeenkomsten van dezelfden met diakenen,

over vergoeding van verpleegkosten van weeskinderen.

a. 2 Febr. 1852, b. 15 Mei 1862, c. 23 Nov. 1866,

d. 30 Dec. 1867, ieder 1 blz. fol.

1038. Brieven van dezelfden, berichtende de benoe

ming of de aftreding van een lid in hun collegie.

7 stuks.

1039. Papieren betreffende scheepsdienst van F.

H. Rutering, vader van een verpleegde in het

weeshuis.

1040. Verzoekschrift eener weduwe, die vroeger lid

der gemeente was, om opneming van hare kinderen

in 't weeshuis. 4 blz. 4°.
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1849.

1851.

31 Juli en

16 Aug. 1853,

3 Nov. 1858.

3 Juni 1824.

30 Dec. 1841.

10 Aug. 1857.

22 Sept. 1842.

1834-1857.

1041. Stukken betreffende kinderen van wijlen J.

Postma, in 't weeshuis verpleegd.

1042. Drie stukken regelende de voorwaarden, waarop

een kind in het weeshuis wordt uitbesteed. 2 stuks

van 4 blz. fol. en een van 1 blz. 40.

1043. Brieven over het ontslag van drie kinderen

tijdelijk in het weeshuis verpleegd. 2 stuks.

1044. Brief van regenten van 't weeshuis aan den

Helder, over de verpleging van een weeskind. 1 blz. 4°.

1045. Voorstel van boekhouders, over de verdeeling

der renten van het legaat van L. Th. de Vogel, be

stemd voor het godsdienstonderwijs in het weeshuis.

3 blz. fol.

1046. Commissie-rapport, over de vraag of kinderen

die alleen vader of moeder missen op kosten van 't

weezenfonds in 't weeshuis den Oranje-Appel mogen

worden besteed (het advies luidt toestemmend).

4 blz. fol.

1047. Brief van regenten van den Oranje-Appel, over 't

godsdienstonderwijs van een der weeskinderen. 3 blz.4°.

1048. Voorstel eener commissie, omtrent het

vrijwillige dienstnemen van een verpleegde in het

weeshuis. 2 blz. fol.

1049. Kennisgevingen van regenten van voornoemd

weeshuis, dat bij hen bestede weeskinderen het huis

verlaten hebben. 11 st. fol.
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18 Dec. 1873.

8 Febr. 1657.

13 Juli 1699.

Sept. 1707.

21 Mei 1710.

17 Mei 1711.

1050. Rapport betreffende het verplegen van idioten

en krankzinnigen voor rekening van het weeshuis

fonds. 3 blz. fol.

e. AAN ELDERs wooNACHTIGE OF ELDERs

ARMLASTIGE LEDEN.

1. Bij den Toren.

1051. Kopie-brief van diakenen der Waterl. ge

meente te Amsterdam, aan die te Leiden, wegens

door hen voorgeschotene bedeelingskosten, met twee

specificatiën van uitgaven. 1 blz. fol. en 2 blz. 4°.

2. Bij het Lam en den Toren.

1052. Opgave van A. Vogelsang te Hinlopen, van

begrafeniskosten en boedelstaat van Mary Aelfs.

1 blz. fol.

1053. Brief van de gemeente te Dantzig aan die

bij het Lam, over alimentatie van Maryke Feyten,

van Dantzig naar Amsterdam vertrokken. 1 blz. 4°.

en nader schrijven daarover van 17 Nov. 1714.

1054. Van Egbert Haringh, leeraar (?) der Ver

eenigde gemeente te Harlingen, aan den kerkeraad

bij het Lam, over alimentatie-zaken. 1 blz. 4".

1055. Van Jan Jacobs Tichelaar, leeraar op Oost

Vlieland, aan den kerkeraad bij het Lam, tot voor

spraak van Marie Riewart, wed. Jan Teewis, om

onderstand. 1 blz. 8°. obl.
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27 Jan. 1716.

6 Aug. 1716.

20 Mei 1718.

21 Sept. 1771.

31 Oct. 1771.

15 Febr. 1785.

20 Jan, 1788.

15 Juni 1790.

1056. Van Maarten Zantvoort te Leeuwarden, aan

de gemeente bij het Lam, om ondersteuning voor de

nagelaten kinderen der weduwe Corn. Meinderts.

2 blz. 4o.

1057. Van Enoch Hovens te Haarlem, aan Christoffel

van de Walle, leeraar te Amsterdam, over het lid

maatschap van Gerrit Cuylenburg en vrouw en de

rechten, die daaruit voor hunne kinderen voortvloeien.

1 blz. 4°.

1058. Van Jan Gossens te Groningen aan den

kerkeraad bij het Lam, waarschuwende tegen onder

steuning aan Grietje Times, omdat haar man Her

vormd is. 2 blz. 4°.

1059. Van Jan de Bleyker, leeraar te Alkmaar:

vraagt bedeeling voor een vrouw daar woonachtig

maar lid te Amsterdam. 1 blz. 4°.

1060. Van H. Wassenaar, over dezelfde vrouw.

2 blz. 4°.

1061. Van Douwe Douwesz, Ameland (Nes), over

bedeeling. 1 blz. fol.

1062. Van Hans Barents te Hollum op Ameland,

over bedeeling en vertrek van een lid met attestatie.

2 blz. 49.

1063. Van den kerkeraad te Groningen, over de

bedeeling van eene uit Amst, overgekomen zuster.

1 blz. 4°.
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12 Oct. 1796 1064. Van de gemeente te Alkmaar, over bedee

ling eener Amsterdamsche zuster, aldaar woonachtig.

1 blz. 4°.

2 Dec. 1799. 1065. Van den kerkeraad te Terschelling, over

onderstand aan een hunner leden in der tijd met

attestatie en 10-jarigen borgtocht vertrokken. 1 blz. fol.

1 Juli 1800. 1066. Van den kerkeraad te Haarlem, over voor

schotten van alimentatie. 1 blz. 4°.

1797-1800. 1067. Vier brieven van den kerkeraad te Leeuwarden,

over onderstand. 5 blz. 4°.

8 Febr. 1800 en 1068. Twee brieven van de gemeente Groningen:
14 Febr. 1801. - - - -

advies eener traite wegens voorgeschoten alimentatie.

2 blz. 4°.

4 Jan. 1801, 1069. Brief van de gemeente Ameland, berichtende

het overlijden van een persoon ten laste van Amst.

daar onderhouden. 1 blz. 4°.

3. In de Zon.

8 sept. 1785. 1070. Brief aan de gemeente te Enkhuizen, over

de armlastigheid van een lid dier gemeente, die hare

attestatie indertijd ontvangen, maar niet ingeleverd

had. 3 blz. fol.

20 Mei 1790, 1071. Van de gemeente Rotterdam, met concept

antwoord: over bedeeling. 3 blz. 4°.

16 Jan. 1792, 1072. Van de gemeente Deventer, over bedeeling.

3 blz. 4°.
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1794-1797.

17 Febr. en

28 Oct. 1795.

1795-1800.

12 Oct. 1797.

2 Dec. 1798.

28 Mei 1801.

8 Oct. 1801.

1802-1858.

6 Febr. 1813.

22 Jan. 1821.

14 Sept. 1823.

1073. Brieven van een persoon, die vroeger lid was,

over bedeeling. 8 blz. 4°.

1074. Van A. Bavink te Rotterdam, over bedeeling.

4 blz. 4°.

1075. Brief van de gemeente te Rotterdam, over

twee bedeelden, met brieven van deze. 17 stuks.

1076. Van J. Zuyderveld, over bedeeling. 1 blz. 4°.

1077. Van J. Hazefeld, Rem. pred. te Oude-Wetering,

over bedeeling. 2 blz. fol.

4. Vereenigde Gemeente.

1078. Van den kerkeraad te Haarlem, over onder

stand. 1 blz. 4°.

1079. Van Rotterdam, over ondersteuning eener

vrouw met attestatie daar overgekomen. 2 blz. 4°.

1080. Correspondentie van de Amst. gemeente met

andere gemeenten over alimentatie en buiten-beste

delingen. 145 stuks 4°. en fol.

1081. Brief van Emden om informatie over eene

vrouw, die bedeeling verzoekt.

1082. Van C. W. Eleveld, verlenging verzoekende van

den borgtocht hem bij attestatie van 1814 verleend.

1083. Van M. Kroon, schout van Oud-Karspel,
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14 Juni 1843,

6 Dec. 1855.

12 Maart 1857.

30 Oct. 1857.

Nov. 1872.

26 Febr. 1796.

1799-1820.

over vergoeding van verpleging en onderstand.

2 blz. fol.

1084. Van de gemeente te Haarlem, tot nadere

bevestiging van haar besluit bij circulaire in 1828 be

kend gemaakt over het ondersteunen van tot haar

overkomende en van haar vertrekkende leden. 1 blz. 4°.

1085. Van de gemeente te Haarlem, ingenomenheid

betuigende met de volkomene overeenstemming der

wederzijdsche bepalingen ten aanzien van 't bedeelen

van vertrekkende of van elders overkomende leden.

1 blz. 4°.

1086. Van C. P. Bruinvis te Alkmaar, antwoord

op eene navraag naar een bedeelde. 1 blz. 4°.

1087. Van de gemeente te IJlst: instemming met

de bepalingen omtrent bedeeling van lidmaten van

elders overgekomen of naar elders vertrekkende.

1088. Circulaire van diakenen, over de bedeeling

van met attestatie overgekomen leden. 1 blz. 4°.

f. BUITENBESTEDELINGEN.

1089. Brief van A. van der Vlies te Hazerswoude,

met opgaaf van voorwaarden, waarop hij bestedelingen

in het Verbeterhuis Nieuwenburg aanneemt. (daarbij

liggen gelijksoortige voorwaarden eener uitbesteding

in het Verbeterhuis te Amsterdam). 3 blz. 4°.

1090. Stukken betreffende de buitenbestedelingen

te Enschede.
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30 Oct. 1804.

19 Jan. 1809.

12 Dec. 1811.

April 1800 tot

Dec. 1821.

a. Extract van besluiten der commissie, 17 Jan.

1799-5 Juli 1804.

b. Besluiten en rekwesten betreffende eene garan

tie aan 't stadsbestuur te Enschede voor de be

stedelingen te stellen. 16 Aug. 1803-Oct. 1803.

c. Lijst der bestedelingen en van de kleedingstukken

hun medegegeven.

d. Informaties over de bestedelingen door Ds. J.

H. Floh.

e. Brieven van J. H. Floh hen betreffende 1801,

1818-1820.

f. Rekening-courant 1808-1820 met J. H. Floh,

over de bestedelingen en daarbij behoorende

bescheiden.

g. Aanteekeningen wegens het weeshuis te Enschede,

1802 tot 1808.

h. Brief van A. Stratenus wed. Kaan te Leiden,

over eene toelage ten behoeve van een beste

deling te Enschede, 15 Oct. 1803. 1 blz. 4°.

1091. Van een raadscommissie te Haarlem om in

lichting over de wijze en voorwaarde, waarop kinderen

van bedeelden in Overijsel van hier zijn besteed ;

met kopie-antwoord. 4 blz. fol.

1092. Commissie-rapport, over kinderen van be

deelden te Enschede besteed. 13 blz. fol.

1093. Staat van rekening met enkele buitenbeste

delingen. 2 blz. fol.

1094. Kopieboek van brieven naar Enschede en na

burige gemeenten geschreven over de verpleging van

bestedelingen.
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1851-1867.

1780-1S71.

1095. Kasboek der buitenbestedelingen.

1096. Brieven over en van buitenbestedelingen.

1810, 1852-1874. 1097. Rapporten aan diakenen aangaande bedeelden,

5 April 1821.

16 Sept. 1822.

2 Maart 1843.

9 Nov. 1664.

15 Nov. 1696.

7 Nov. 1664.

die buiten de stad besteed zijn.

1098. Rapport over het armengesticht te Aalsmeer.

6 blz. fol.

1099. Brief van de permanente commissie der maat

schappij van Weldadigheid, tot geleide eener ver

bintenis om eene bedeelde in hare koloniën op te

nemen. 1 blz. 4°.

1100. Rapport der commissie voor de bestedelingen,

over 't arm- en weeshuis te Hazerswoude.

g. GEMENGDE GEZINNEN.

1. Bij 't Lam.

1101. Besluit van de broederschap bij het Lam,

over de regeling der alimentatie met die bij de Zon,

(het origineel met notariëele akte in dato 17 Jan.

1665) samen 3 blz. fol.

1102. Overeenkomst tusschen het Lam en de Zon,

over de bedeeling van huisgezinnen, waarvan alleen

de hoofden tot ééne dier beide gemeenten behooren.

2 blz. fol.

1103. Volgbriefje van Frans Beuns, voor de ali

mentatie van Jan Mooyaert, waarover met die in
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de Zon verschil was ontstaan, en briefje van Isaäc

van Limborg daarover, met notariëele kopiëen daar

van, in dato 26 Jan. 1665. 3 stuks fol. en 8°. obl.

3 Jan. 1690 1104. Besluiten ten aanzien der bedeelden die

buiten de gemeente getrouwd zijn, vernieuwd 23 Sept.

1700, in plano 9 ex.

2 Maart 1738. 1105. Overeenkomst met de Remonstrantsche ge

meente over bedeeling ingemengdegezinnen. 2 blz. fol.

22 April 1745. 1106. Extract uit het resolutie-boek der Remon

strantsche gemeente, bevattende eene overeenkomst

met de gemeente bij het Lam, over het onderhoud van

noodlijdende gezinnen, waarvan de man of de vrouw

tot eene dier beide gemeenten behoort. 1 blz. fol.

9 April 1759. 1107. Overeenkomst met de Herv. gemeente over

bedeeling in gemengde gezinnen. 1 blz. fol.

-----

2. In de Zon.

15 Nov. 1696, 1108. Contract tusschen die in de Zon en die bij het

Lam, over de gealimenteerden bij gemengde huwe

lijken. 2 blz. fol.

9 April 1759, 1109. Overeenkomst tusschen de Ned. Herv. gem.

en die bij de Zon, over het bedeelen der wederzijd

sche armen. 1 blz. fol.

3. Vereenigde Gemeente.

1807,# 1823, 1110. Rapporten over de bedeeling van gezinnen
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4 Juni 1807.

1 Dec. 1831.

30 Dec. 1831.

31 Jalil. CI1

28 Febr. 1821.

waarvan alleen een der hoofden tot de gemeente

behoort. 6 blz. fol. met 2 bijlagen.

1111. Besluit van de Herv. diakonie over bedeeling

van gemengde gezinnen. Gedrukt 1 blz. fol.

1112. Rapport eener commissie ter zake der over

eenkomst met de diakonie der Ned. Herv. gem.

over de bedeeling van gemengde gezinnen. 3 blz. fol.

1113. Overeenkomst met de Ned. Herv. gem. over

bedeeling in gemengde gezinnen. 2 blz. fol.

1114. Brieven van diakenen der Walsch Herv. gem.

over het aangaan eener overeenkomst ter zake van

bedeeling in gemengde gezinnen. 2 stuks.

22 Febr. 1821 en 1115. Overeenkomsten met de Walsche gemeente,
Nov. 1854.

29 Dec. 1635.

over bedeeling in gemengde gezinnen met daarbij

behoorende brieven. 2 Nov. en 7 Dec. 1854. 2 blz.

fol. en 2 blz. 4".

h. AAN NIET-AMSTERDAMsCHE LEDEN HIER

WOONACHTIG.

1. Bij 't Lam.

1116. Brief van de Vlaamsche gem. te Haarlem,

aan die te Amsterdam, over Joost Baelbergen, hem

ontradende naar Haarlem te komen. 1 blz. 4°.

27 Jan-3 Maart 1 117. Correspondentie tusschen Hendrik Barends
1668.

Craemer te Haarlem en S. van Beeckhoven, diaken

bij het Lam, over de alimentatie van Jan Blom,
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29 Sept. 1684.

28 Dec. 1726.

25 Nov. 1740.

1753-1755.

11 Sept. 1787.

1807.

1812-1859.

waarvan de verrekening door de scheuring met de

Zon in de war was geraakt. 1 blz. fol. en 2 blz. 4°.

1118. Overeenkomst met de Vereenigde Waterl.

en Vlaamsche gemeente te Haarlem, waarbij vroeger

voorgeschoten alimentatie-penningen verrekend wor

den en partijen zich voortaan verbinden eventuëele

voorschotten binnen 3 jaren in rekening te brengen.

2 blz. fol.

1119. Notariëele acte van afrekening in de nala

tenschap van Geertje Jans, wed. S Ages, in leven

bedeelde door de gemeente te Haarlem. 3 blz. fol.

1120. Overeenkomst met de Doopsgez. Gem. te

Haarlem, Peuzelaarsteeg, over 't verstrekken van

bedeeling. 1 blz. fol.

1121. Stukken betreffende bedeelden van de gem.

Schiedam. 7 stuks.

1122. Brief van de gemeente te Twisk, over onder

stand van een harer leden te Amsterdam.

2. Vereenigde Gemeente.

1123. Opzegging van borgtocht ten behoeve van

bedeelden.

1124. Brieven van andere gemeenten om haren leden,

die te Amsterdam woonachtig zijn, ondersteuning

uit te reiken. 93 st.
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8 Juli 1841.

24 Mei 1852.

27 April 1856.

18 Dec. 1635.

1604-1643.

1125. Concept-brieven over en aan een persoon,

die lid van de gemeente te Rotterdam is, maar te

's Gravenhage woont en hier, zijne attestatie inleveren

de, om onderstand heeft gevraagd. 2 st. 1 blz. 4°. ieder.

1126. Brief van den kerkeraad te Utrecht, over

bedeeling van leden, die met attestatie vertrokken

zijn. 2 blz. 4°.

1127. Circulaire van diakenen alhier: mededeeling

van de regelen ten opzichte van den onderstand

aan leden met attestatie vertrokken of overgekomen.

2 blz. 4°.

i. VERGOEDING EN VERREKENING VAN BEDEELING.

1. Bij den Toren.

1128. Extract-resolutie der Staten van Holland en

West-Friesland, waarbij de godshuizen gerechtigd

worden tot aanvaarding der inboedels van hunne

verpleegden zonder tot meer restitutie van schulden

gehouden te zijn, dan de opbrengst der goederen

bedraagt. In duplo. 1 en 2 blz. fol.

2. Bij 't Lam.

1129. Eigendomsbewijzen en testament van Suzanna

van den Broeke, lid van de Vlaamsche Amst. ge

meente, met de correspondentie, door den kerkeraad

over haar nalatenschap gevoerd, ten einde daaruit de

haar verstrekte bedeeling te vergoeden. 11 stuks.

11
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25 Nov. 1659.

29 Sept. 1661.

29 Dec. 1679.

3 Nov. 1687.

11 Sept. 1704.

19 Febr. 1737.

18 Maart 1748.

1130. Notariëele akte, waarbij Klaas Klaasz. voor

zich en zijn rechtverkrijgenden van al zijn bezittin

gen afstand doet ten behoeve van diakenen der

Vlaamsch-Doopsgez. gemeente (het Lam) te Amst.

2 blz. fol.

1131. Notariëele kwitantie, ten behoeve van diakenen

der Vlaamsche Doopsg. gemeente (het Lam) te Amst,

gepasseerd door Jan Pietersz. Modderman, ter zake

van den boedel zijner schoonmoeder. 2 blz. fol.

1132. Nota wegens vergoeding van alimentatie.

3 blz. fol.

1133. Brief van J. J. Lefeber aan diakenen bij het

Lam, protesteerende tegen het gebruik dat de be

deelden voor 't geen zij ontvangen obligatie teekenen.

6 blz. 4°.

1134. Aanteekening omtrent de nalatenschap van

Matthijs Heeren, waarvan de helft is opgekomen aan

de gemeente als vergoeding voor bedeeling aan zijne

moeder verstrekt. 1 blz. fol.

1135. Octrooi, waarbij de Staten van Holland en

West-Friesland de gemeente bij 't Lam machtigen

tot het verhalen van bedeelingskosten op erfenissen

enz. die later aan de bedeelden mochten opkomen.

Perk. 2 blz. fol. en kopie 3 blz. fol. Hierbij een

kopie-octrooi van gelijke strekking aan de Ned.

Herv. gemeente, 15 Sept. 1735.

1136. Inventaris der nalatenschap van Lysbet van

Aken door de gemeente bij 't Lam bedeeld. 3 blz. fol.
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19 Aug. 1752.

8 April 1765.

18 Dec. 1783.

9 Sept. 1791.

14 Sept. 1796.

5 Nov. 1796.

27 Jan. 1798.

1137. Verklaring van Corn. Hayes, waarbij hij de

verpleging zijner beide kinderen aan diakenen op

draagt, onder verband zijner maandceel. 1 blz. fol

1138. Verklaring van Joannes Boele, waarbij hij

zijne goederen aan diakenen opdraagt onder voor

waarde van levenslang onderhoud. 1 blz. 4°.

1139. Stukken betreffende eene bedeelde en hare

goederen. 3 stuks 4°. en fol.

1140. Verklaring van diakenen, waarbij zij aan

Dirk Schuit verkoopen 1/9 aandeel in het huis het

Moortje in de Kleine Kattenburgerstraat en '/so en

1/4s aandeel in de werf Vredenhof op de Kadijk,

hun opgekomen uit de nalatenschap van Aagtje

van de Velde wed. Pieter Schuit en Jacob Schuit

wegens verstrekte alimentatiekosten. 7 st.

1141. Akte tot restitutie van bedeeling door P. v. d.

Velde.

1142. Brief van A. Nieuwenhuis, die vergunning

heeft ontvangen van de overheid te Zwolle, om zich

daar te vestigen, mits voor haar cautie gesteld worde,

waarom zij bij deze verzoekt. 2 blz. 4°.

1143. Van F. de Vries aan de Kaap de Goede

Hoop, over schikkingen wegens de overkomst zijner

dochter, die bij zijn afwezigheid door de gemeente

verzorgd is. 2 blz. 4o.

1144. Akte van volmacht van Aaltje Paapman ver

11 *
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27 Januari

26 Maart 1799.

l Dec. 1799.

18 Maart 1774.

10 Oct. 1801.

strekt op den kerkeraad der gemeente bij 't Lam

benevens een Extract uit het register der weeskamer

dat zij den 20 Mei 1783, eene door haar vader voor

haar belegde som van f 200 met de renten ontvan

gen heeft. 9 blz. fol.

1145. Drie brieven van E. Becke te Ootmarsum,

waarbij hij het aan de gemeente geleend kapitaal

opzegt, tenzij er hooger rente voor gegeven worde

en bij dien eisch volhardt, schoon men de door zijne

vrouw genoten alimentatie daarvoor in rekening wil

brengen. 5 blz. 4°.

1146. Notariëele akte van scheiding in duplo tusschen

A. C. Scheerenberg en A. Nieuwenhuys, met nadere

verklaring dienaangaande door de laatstgenoemde

19 Juli 1798 en verschillende papieren van Anna

Nieuwenhuys, bewoonster van 't Oude-Vrouwenhuis.

12 stuks.

------------------

3. In de Zon.

1147. Kopie-octrooi, door de Staten van Holland

verleend, aan al de negentien Friesche Doopsgez.

gemeenten in Noord-Holland, wegens het recht van

erfenis op de nalatenschap der gealimenteerden en

van beheer over hun opkomende goederen. 3 blz. fol.

4. Vereenigde Gemeente.

1148. Brief van de gemeente Utrecht, tot geleide

van gelden ter voldoening van voorgeschoten alimen

tatie. 1 blz. 4".
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24 Mei 1808.

1809-1853.

23 Jan. 1810.

16 October 1828.

1841-1842

1149. Akte, waarbij C. Waterhond Eleveld en huis

vrouw zich verbinden tot het vergoeden van onkosten

enz. op perceelen te Zutfen fidëi-commissair ver

bonden op een verpleegde in het Oude-Vrouwenhuis.

3 blz. fol.

1150. Verzameling van formulieren, waarbij de ge

alimenteerden afstand doen van eventuëele erfenissen

enz. ten behoeve der gemeente.

1151. Stukken betreffende een legaat, opgekomen

aan Hester Claver, verpleegde in het Oude

Vrouwenhuis.

a. Akte, 22 December 1798, tot regeling dezer

administratie door diakenen.

b. Verklaringen, 31 Juli 1815 en 14 Oct. 1827,

van H. Claver omtrent de inschrijving van be

doeld legaat op 't Grootboek, waarbij zij de dia

konie tot erfgenaam benoemt.

1152. Akte, waarbij H. Cardinaal het deel der nala

tenschap van zijn schoonvader G. Roos, waartoe hij

gerechtigd is, aan diakenen overdraagt. 1 blz. fol.

1153. Kopie-kwitantie van f 5000, ontvangen van

A. Kox wed. G. Kops Pieters, onder last van lijf

rente. 2 blz. fol.

1154. Dispositie van Gedep. Staten over de voogdij

van in godshuizen verpleegde kinderen en de rechten

dier gestichten op hunne eventuëele nalatenschap, met

begeleidend schrijven van 't stadsbestuur, 6 Nov. 1828.

1155. Brieven van H. ten Cate Hzn. te Almeloo,
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1852 en 1853.

1789-1859.

Aug. en Sept.

1734.

3 Dec. 1755.

27 Jan. 1791.

10 April 1798.

1816-1823.

zich verbindende tot eene bijdrage ten behoeve eener

bedeelde. 4 stuks.

1156. Correspondentie en andere stukken betreffende

toelage aan M. C. Nieuwenhuys.

1157. Dankbetuigingen voor genoten ondersteuning.

17 stuks.

k. IN VERBAND MET STADSINRICHTINGEN.

1158. Stukken betreffende een tijdelijke plaatsing,

(op verzoek van diakenen) van eene bedeelde zuster

der gemeente in 't Werkhuis. 1 blz. fol.

1159. Commissie-rapport, omtrent de aanspraak der

gealimenteerden op de turfuitdeeling van het Huis

zittend Armenhuis. 3 blz. fol., met bijlage.

1160. Besluit van de heeren van den gerechte der

stad Amsterdam, waarbij bepaald wordt dat kleêren

en linnen, door diakenen der gemeente bij 't Lam en

den Toren aan bedeelden verstrekt, voortaan met een

bijzonder merk zal voorzien worden en dat niemand

de aldus gemerkte goederen zal mogen koopen of te

pand nemen. Gedr. in pl. op karton.

1161. Request tot verwijdering van Maria van Mazijk,

waarop gunstig appointement van het comité van

justitie, d.d. 12 April. 2 blz. fol.

1162. Brieven van regenten van de Huiszittende

stadsarmen, met verzoek om aan de bedeelden be
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28 Aug. 1823.

4 Maart 1824.

26 Juli 1827.

1 Sept. 1836.

April 1834. Sept.

en Oct. 1843.

April 1853.

wijzen uit te reiken, die zij tot het bekomen der

stadsbedeeling moeten overleggen. 8 stuks.

1163. Rapporten over de uitdeeling van turf aan

de bedeelden, in verband met die van 't Huiszittend

huis, met bijlage. 3 st. 3, 2 en 1 blz. fol.

1164. Brief van Ds. J. van Geuns, over een be

deelde die in 't Werkhuis verpleegd wordt. 1 blz. 4°.

1165. Voorstel van nieuwe maatregelen, om te voor

komen dat bedeelden de hun verstrekte goederen in

de pandjeshuizen brengen. 2 blz. fol.

1166. Vier brieven van commissarissen van de groote

Stadsbank van Leening over het beleenen van goe

deren en kerkboeken door bedeelden. Elk 1 blz. fol.

D. BEMIDDELING IN PARTICULIERE BELANGEN

DER LEDEN.

1. Bij den Toren.

1167. Brief van Lubbert Gerrits aan Hans de Ries,

zond. datum (vóór 1612), die zekeren Willem Claes

sen, zeer gebelgd over de uiterste wilsbeschikking

van zijn broeder Jan Claessen, tot hem gezonden

had. Hij verklaart zich met deze zaak niet verder te

willen inlaten, omdat de overledene geheel vrij in zijn

beschikkingen was en de klager een zeer twistziek

man is. 2 blz. fol.
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1 Oct. 1699.

3 Dec. 1699.

1750 en 1751.

1848.

1818-1858.

1789-1860.

1852-1857.

2 Oct. 1845.

2. Bij 't Lam.

1168. Brief van Gerrit Adriaanse te Amst, aan de

Vereen. Gemeente, om tusschenkomst van den kerke

raad in de proceduren tusschen zijn oom Jacob Jansen

en diens kinderen gevoerd, ten einde den ouden man

voor schande en gebrek te bewaren. 1 blz. fol.

1169. Van J. J. Vooght, om arbitrage in het ge

ding tusschen hem, zijn zoon en zijn schoonzoon.

1 blz. fol.

1170. Vijf verzoekschriften aan diakenen door

ouders enz., gedaan om kinderen, verwanten

enz. in het Pesthuis te plaatsen of daaruit te ont

slaan.

3. Vereenigde Gemeente.

1171. Lijst van personen, die eene betrekking vragen.

1172. Vijf aanvragen tot het bekomen van eene be

trekking.

1173. Aanvragen van leden om begunstiging in hun

beroep en bedrijf. 53 st.

1174. Aanvragen van leveranciers (buiten de ge

meente) om begunstiging. 6 st.

1175. Brief van dankbetuiging van een gemeentelid

wegens begunstiging in zijn bedrijf.
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1846-1854.

7 Jan. 1820.

21 Dec. 1865.

11 en 12 Mei 1612.

25 Juni 1612.

15 Febr. 1657.

1176. Verzoeken om voorschot enz. 8 st.

1177. Brief van W. H. Angas: dankzegging voor

medewerking en een hem gezonden aanbevelingsbrief.

2 blz. 4°.

1178. Reglement houdende bepalingen, waarop door

het coll. van diakenen voorschotten kunnen worden

verstrekt op pensioenen, onderstand, verhooging en

wachtgeld, op zegel met eigenhandige goedkeuring

van Gedep. Staten van Noord-Holland. 2 blz. fol.

V. INNERLIJKE GESTELDHEID.

A. KLACHTEN VAN VERSCHILLENDEN AARD.

1. Bij den Toren.

1179. Zes verklaringen, geteekend door Reynier

Wybrantsz, Gerrit Cornelissen, Arie Cornelissen,

Claes Claess. Anslo en Cornelis Claessen Anslo, dat

verschillende personen die beschuldigingen of klachten

tegen Reynier Wybrants hadden ingebracht, deze nu

terugtrekken. 2 blz. fol.

1180. Brief van J. van den Daal, aan Reynier

Wybrantsz., scherp afkeurende dat hij Nittert Obbes

tot leeraar bevorderen wil, terwijl deze in onmin met

zijn broeder leeft. 1 blz. fol.

1181. Van Jan Huigensz. Cornhart te Rotterdam,

aan de Waterl. gemeente te Amsterdam, verklarende

dat Gerrit Jansz. Weerom hem geen f 4000 maar een
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28 Maart 1632,

veel mindere som schuldig is, die echter noch hij

noch zijn rechtverkrijgenden van hem zullen terug

eischen. 1 blz. 4°.

2. Bij 't Lam.

1182. Brief van Pieter Gryspeer te Haarlem aan

Jan Carelsen Rouse, dienaar bij de Vlaamsche ge

meente te Amsterdam, over zekeren Corn. Jansen en

de klachten die hij tegen de Amst dienaren heeft.

1 blz. fol.

1183. Gerrit Koek, Ootmoedig verzoek van de

Vlaamsche gemeente te Amsterdam aan alle doctoren

enz. om den makelaar Jan Arentzen van den bolworm

te snijden. 4 blz. 4°.

1184. Stukken betrekkelijk Gerrit Janszoon Veerom,

leeraar bij het Lam, maar wegens wangedrag in zijne

bediening geschorst.

a. Memorie aangaande het gedrag van Gerrit Jansen

Weerom en de maatregelen door den kerkeraad

genomen. 3 blz. fol., met 4 bijlagen.

b. Rapport der commissie van onderzoek in deze

zaak. 2 blz. fol.

c. Afkondiging aan de Broederschap, 13 Sept. 1671,

waarbij allen, die hem van iets te beschuldigen

hadden, worden opgeroepen dit binnen 14 dagen

aan den kerkeraad te melden. 2 blz. fol.

d. Dito dito, 8 Nov. 1671, waarbij hij voor een on

bepaalden tijd in zijn predikambt geschorst

wordt. # blz. fol.

e. Kladnotulen van den kerkeraad bij het Lam,

8 Oct. 1671. 3 blz. fol.
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16 Nov. 1680.

1 Maart 1682.

f. Brief van G. J. Veerom aan genoemden kerke

raad, 23 Juli 1676, waarbij hij zijn schuld be

kent maar vrijstelling verzoekt om in persoon

voor den kerkeraad te komen. 2 blz. fol.

g. Brief van denzelfde aan denz., 30 Juli 1676,

herhaling van het voorg. verzoek 1 blz. 4°.

h. Brief van denzelfde aan denz., 15 Oct. 1676,

met uitvoerig gemotiveerd verzoek, dat zijn zaak

niet voor de broederschap gebracht worde.

2 blz. fol.

i. Brief van denz. aan denz., door hem zelven per

soonlijk ingeleverd, 22 Oct. 1676, waarbij hij

verklaart zich van het avondmaal te zullen ont

houden en van het lidmaatschap vervallen te zijn,

met superscriptie van den kerkeraad. # blz. fol.

k. Voorstel tot afkondiging der zaak Veerom,

8 Nov. (?) 1676 waarschijnlijk afgekeurd. 1 blz fol.,

met afschrift van het voorgaande behalve de

stukken f-k. 9 blz. fol.

1185. Verhaal wegens de “Goudzoekerij”, voorge

vallen 1678-1680, tusschen Galenus Abrahamsz.,

David Rutgers en Samuel Spruyt, ten betooge dat

de laatste door de beide eersten jammerlijk bedrogen

is. 38 blz. 4°.

1186. Verslag van Samuel Spruyt Davidsz., omtrent

de wijze, waarop hij en zijn vader door Galenus Abra

hamsz. en de zijnen bedrogen zijn geworden, onder den

titel: Snoode Goudmakerije van dr. Galenus Abra

hamsz. c. s., 18 blz. fol.

1187. Afkondiging aan de Broederschap bij het Lam,

omtrent den stand van het geschil tusschen Galenus
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Abrahams en David Rutgers met Samuel Spruyt.

2 blz. fol.

18 Febr. 1687. 1188. Kopie-brief van den kerkeraad der Vereen.

gem. aan Jochem van Loon, raadt hem aan zijn

bezwaren aan den kerkeraad, maar niet in de broe

derschap bekend te maken, ten einde scheuring te

voorkomen. 1 blz. 4".

1189. Stukken betreffende een geschrift door Ds. A.

van Dale te Haarlem uit te geven.

a. Brief van A. van Dale aan Galenus Abrahamsz.,

31 Mei 1688, tot geleide van zijn geschrift, met

verzoek om terechtwijzing en verbetering. 2 blz.fol.

b. Kopie-brief van Galenus Abrahamsz., tot ant

woord op den voorgaanden, 3 Juni 1688; zendt

het geschrift terug en raadt een geheele om

werking aan. 1 blz. fol.

c. Brief van Jan van Westerhoven aan Galenus

Abrahamsz., 4 Juni 1688; verklaart zijn gevoe

ligheid over het oordeel in den voorgaanden en

verlangt nader bericht. 2 blz. 4°.

d. Concept-antwoord van Galenus Abrahamsz. op

den voorgaanden, 5 Juni 1688, waarin hij zijn

oordeel nader omschrijft. 3 blz. 4°.

28 oct. 1706 en 1190. Twee brieven van Pieter Verduyn, Hendrik
27 Jan. 1707. Valk, Jan Verduin en Hillebrand Spinniker, aan den

kerkeraad, zich beklagende over zekeren laster, door

Ida en Elsje Blij, ten nadeele van twee hunner bloed

verwanten uitgestrooid en de wijze waarop zij daar

van voldoening door den kerkeraad verlangen om

schrijvende, tevens met beklag over den leeraar Jacob

Jacobs Verfailje. 4 blz. fol. en 3 blz. 4°.
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12 Mei 1707.

27 Mei 1709.

3 Sept. 1608.

1191. Twee verklaringen van Hendrik Eppenhofen

Pieter Pietersz. van Beeck, over de twistzaak tus

schen den leeraar Jacob Jacobs en H. Spinniker.

2 stuks. 2 blz. 4°.

1192. Brief van Maria Reinders te Nieuwkoop aan

Jacob Jacobs Verfailje, haar berouw betuigende

1 blz. 4°.

B. ONLUSTEN.

1. Bij den Toren.

a. MET LENAERT CLOCK.

1193. Brieven en verklaringen omtrent een reis van

Hans de Ries en Rippert Eenkens naar Haarlem

tot bevrediging der partij van Leenaert Clock aldaar,

't geen echter mislukt is, met twee bescheiden dien

twist betreffende, 6 en 10 Juli 1608. 19 blz. fol.

1194. Brief van Lubbert Gerrits aan Hans de

Ries, zonder datum (omstr. 1610), waarin hij klaagt

over zijn ziekte en zwakheid, waarom hij zich dan

ook liever niet inlaat met de twistvraag over den

doop der Engelschen en met de moeielijkheid door

Lenaert Clock verwekt. 1 blz. 4°.

1195. Dito dito, (vóór 1612). Hij heeft Claes Wou

ters Kops van Haarlem met verscheidene zijner

tegenstanders bij zich gehad, maar geen verzoening

kunnen bewerken. Claes Wouters is met hooge woor

den vertrokken, maar de anderen zijn vrij wat be-,

zadiger geworden. 1 blz. 4°.
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(1612 of 1613.)

Maart 1613.

29 Aug, 1613.

6 Nov. 1613.

31 Januari 1616.

1196. Dito dito, (vóór 1612), klaagt over velerlei

moeielijkheden ten aanzien van de buitentrouw, vooral

door Cornelis Michiels Paling en Denijs, waardoor

scheuring dreigt te ontstaan. 1 blz. fol.

1197. Memorie van redenen, waarom de medestan

ders van Lenaert Clock, verklaren geen vrede te kun

nen houden met Hans de Ries en de zijnen. 6 blz. fol.

1198. Brief van Hans de Ries, Reynier Wybrands,

Willem Jans, Arend Hagens en Teunis Claassen, aan

Lenaert Clock, om hem zijn onrechtmatige afschei

ding van de gemeente onder het oog te brengen en

weder met haar te verzoenen. 19 blz. fol.

1199. Klaagschrift van eenige broeders der ver

eenigde Waterlandsche, Hoogd. en Friesche gemeente

te Amsterdam, over willekeurige handelingen van

den kerkeraad in het weren van sommige predikers.

2 blz. fol.

1200. Antwoord van den kerkeraad der vereenigde

Waterlandsche, Hoogd. en Friesche gemeente te

Amsterdam, op 't vorige, waarbij zij stellig ontkennen

iemands predikdienst te weigeren, omdat hij Fries of

Waterlander is en tot vrede en eensgezindheid aan

sporen. 2 blz. fol.

1201. Brief van Dirk Everts c. s., afgescheidenen

van de gemeente bij den Toren, aan den kerkeraad

dier gemeente, om hunne eischen voor het mede

eigendom aan het kerkgebouw in te willigen of althans

daarover met hen in onderhandeling te willen treden.

1 blz. fol.
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16 Dec. 1618,

9 Nov. 1621.

Dec. 1625 en

vervolgens.

1202. Van dezelfden aan denzelfde, waarbij zij

nogmaals aandringen op verrekening van hun eigen

dom aan het kerkgebouw en andere goederen; zij

wenschen daarvoor arbiters benoemd te zien, liefst

uit andere Doopsgezinde gemeenten, of anders door

de stedelijke regeering, maar blijft men hen weigeren,

dan zullen zij langs den weg van rechten hen ver

volgen. 1 blz. fol.

1203. Van de Waterl. gemeente te Amst, aan de

afgedeelden onder Lenaert Clock, die aanspraak

maken op een aandeel in het kerkgebouw. Zij ver

antwoorden zich op: 1°. de Menschwording; 2°. de

Buitentrouw; 3°. den Ban; 4°. den Doop als noodig tot

zaligheid; 5°. enkele gezegden in de preeken van

Reynier Wybrantsz., om welke punten die van L.

Clock waren afgescheiden en bieden aan elk hunner

aan, wat hij of zijn ouders voor de gemeente mochten

hebben bijgedragen, maar dringen vooral aan op

hereeniging. 4 blz. fol.

b. MET NITTERT OBBES.

1204. Apologia ofte verantwoordinghe door Reinier

Wybrands, Pieter Andriessen en Cornelis Claassen,

leeraars der Vereen. gemeente te Amsterdam, tegen

Nittert Obbes. (In druk uitgegeven). 41 blz. fol.

1205. Memorie van het voorgevallene tusschen den

kerkeraad der Vereenigde gemeente, en Nittert

Obbens, waarbij aan laatstgenoemde het avondmaal

ontzegd is. 2 blz. fol.
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18 Jan. 1626.

Maart en April

1626.

18 Maart 1626.

31 Maart 1626.

1 April 1626.

1206. Briefje van Hans de Ries, aan Jan Thonis

sen, waarin hij verklaart zijn oordeel over de handel

wijze der oudsten met Nittert Obbes en over het

uitgekomen pamflet (Onbillijkheid der procedure,

enz.) te willen opschorten, totdat hij beide partijen

gehoord heeft. 1 blz. 4°.

1207. Memorie van 't geen Nittert Obbes voor Hans

de Ries en de leeraars beleden heeft. 2 blz. fol.

1208. Brief van Jan Jansen Wanckel, aan Hans

de Ries. Hij heeft vernomen dat deze op 't punt

staat eener reis naar Amsterdam, om over de zaak

van Nittert Obbes te handelen, hij maant hem tot

verdraagzaamheid en vredelievendheid aan en ontraadt

stellig het uitgeven van een geschrift over de twist

zaak, 't geen alleen tot meer verwijdering zou leiden.

3 blz. fol.

1209. Kort verhaal van 't voorgevallene tusschen

Hans de Ries en Nittert Obbes, in tegenwoordig

heid van den kerkeraad der Vereenigde gemeente.

3 blz. fol.

1210. Verklaring van Nittert Obbes, voor den

kerkeraad der Vereenigde gemeente, omtrent zes

artikelen.

1211. Vijftien artikelen, waarin Nittert Obbes met

Hans de Ries in gevoelen verschilt, opgeteekend in

de kerkeraads-vergadering van 4 April 1626, en door

Nittert Obbes als zijn gevoelen erkend. 2 blz. fol.

Met een afschrift. 2 blz. fol. en nog een dito met

kantteekeningen van (Hans de Ries?) 2 blz. fol.
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5 April 1626.

25 April 1626.

14 Mei 1626.

14 Mei 1626.

18 Juni 1626.

18 Juli 1626.

20 Aug. 1626.

1212. Memorie over het voorgevallene in de verga

dering der Broederschap, nopens de zaak van Nittert

Obbes. 4 blz. fol.

1213. Geschrift door Nittert Obbes in handen van

Hans de Ries gesteld, dat, na den 26" door den

kerkeraad onderzocht en goedgekeurd te zijn, voor

goed een einde heeft gemaakt aan het gerezen geschil.

Met 2 afschriften, ieder stuk 3 blz. fol.

1214. Brief van den kerkeraad der Vereenigde ge

meente te Amsterdam aan Nittert Obbes: zij hebben

met groote droefheid vernomen, dat hij zijn afgelegde

verklaring eenigermate terugtrekt en stellig weigert

die te onderteekenen, waaromtrent zij nadere inlich

ting verzoeken, met inliggende nota van Hans de

Ries, waarbij N. O. wordt aangezegd dat men niet

verder met hem onderhandelen wil, omdat hij het

onderteekenen weigert. In triplo, ieder exemplaar

4 blz. fol.

1215. Rapport van Bartholomeus Simons en Reyer

Claassen Anslo, door hunne mede-kerkeraadsleden

afgevaardigd, om Nittert Obbes nader te ondervragen.

2 blz. fol.

1216. Antwoord van Nittert Obbes, op den brief

van 14 Mei van den kerkeraad. 8 blz. fol.

1217. Memorie van het verhandelde, tusschen den

kerkeraad der Vereen. gemeente te Amsterdam en

Nittert Obbes.

1218. Antwoord van de leeraren der Vereenigde

12
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26 Aug. 1626.

28 Aug. 1626.

29 Aug. 1626.

1 Sept. 1626.

7 Sept. 1626.

8 Sept. 1626.

4 Jan. 1629.

gemeente te Amsterdam, op de memorie van Nittert

Obbes, dd. 18 Juli. 40 blz. fol.

1219. Antwoord van Nittert Obbes, op het voor

gaande. 1 blz. fol.

1220. Kopie-antwoord van den kerkeraad op den

voorgaanden. 1 blz. fol.

1221. Antwoord van Nittert Obbes, op den voorg.

2 blz. fol.

1222. Kopie-antwoord van den kerkeraad op den

voorgaanden. 1 blz. fol., met een zeer uitvoerige weder

legging van het schrijven van Nittert, door Hans de

Ries eigenhandig. 6 blz. 4°. en fol.

1223. Memorie der handelingen in de zaak van

Nittert Obbes van de daartoe ontboden buitenleeraren.

In originali met de handteekeningen. 4 blz. fol. en

afschrift 4 blz. fol.

1224. Besluit in 13 artt., genomen door de twaalf

buitenleeraren in het geschil met Nittert Obbes, door

hen en evenzeer door hem onderteekend, waardoor

het geschil in vrede is bijgelegd. 3 blz. fol. en 3

kopieën, 2 van 3 blz. fol. en 1 van 7 blz. 4°.

1225. Briefje van Hans de Ries aan Jan Thonissen,

zond. datum; hij verklaart in het gerezen geschil

met de leeraren niets te kunnen beslissen en zijne

partij niet te kunnen voorstaan, eer hij de tegen

partij gehoord heeft. 1 blz. 4°.

1226. Brief van Jan Gerrits Hooft, Nittert Obbes
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en Rutger Willems aan Reinier Wybrands en andere

kerkeraadsleden der Vereenigde gemeente. Zij bekla

gen zich over de aanmatiging, dat Nittert Obbes

als wettig leeraar door de Gemeente beroepen, even

als Jurrian Blaauwrok, Melchior Rinck, Menno Simons

en Hans de Ries, nu door hen in zijn ambt geschorst

is. Met hun gevoelen over het woord Gods stemt de

gansche Christenheid in, terwijl Reinier Wybrands

c. s. Schwenckfeldianen zijn. Zij zouden gebruik van

de predikplaats kunnen eischen, maar willen dat

niet, om erger twist te voorkomen, nogmaals bieden

zij vrede aan volgens 4 artikelen, waarvan het 1°. de

hernieuwde onderteekening der overeenkomst van

8 Sept. 1626 is (zie n°. 1224) en achten dat, indien

men daarop den vrede niet wil sluiten, Reinier Wy

brands c. s. toonen geen verdraagzaamheid te kennen

en alleen hun eigen gevoelen te willen doordrijven.

7 blz. fol.

1227. Eenige aanmerkingen, ter loops aangeteekend,

uit zeker boekje zonder naam des auteurs, geïntitu

leerd: “Oordeel over het verschil van het ordinaris

middel van 's menschen bekeering”. 14 blz. fol.

1228. Optelling van twaalf punten van beschuldi

ging tegen Nittert Obbes. 1 blz. fol.

1229. Drie punten aan den“Raeghbezem” van Nittert

Obbes ontleend, over het woord Gods, het goddelijk

inspreken en het middel, waardoor wij geloovig en

wedergeboren worden. 1 blz. fol.

1230. Brief van Pieter Daniëls aan Hans de Ries,

zond. datum, over den Raeghbezem van Nittert

12 *



180

8 Mei 1622.

22 Juni 1622.

Obbes, en de afzettting van Jan Willemszoon.

1 blz. 4".

1231. Vertoog over het ontstaan van den twist tus

schen Hans de Ries en Nittert Obbes, met heftige

beschuldigingen tegen den eerstgenoemde van heersch

zucht, ketterij, enz. 4 blz. fol. -

2. Bij 't Lam.

a. MET DE GRONINGER OUDE VLAMINGEN.

1232. Brief van Gerrit Harmans en Jan Gerrits,

in vereeniging met Hans Vleeger en Roelof Mande

maker, aan Tobias Govertsz, Bastian Baijert en Hans

de Visser, als leden van den kerkeraad der Vlaamsche

gemeente, zich bereid verklarende tot hereeniging

met de Vlaamsche gemeente, waarvan zij waren afge

weken, omdat deze de gemeenschap onderhield met

de Vlaamsche gemeente te Harlingen, nadat deze

zich vereenigd had met de “Bekommerde Friezen”

(1610). Zij stellen als voorwaarde, dat die betrek

king afgebroken of althans de zaak van voren af aan

onderzocht worde, om zich te verstaan over hunne

verhouding tot de gemeente te Harlingen, die zich

met de “Bekommerde Friezen” vereenigd heeft en

sedert dien tijd van de gemeenschap der Vlaamsche

gemeente te Amsterdam en van andere gemeenten

in Friesland is uitgesloten. 1 blz. fol.

1233. Besluit van Gerrit Harmensz. c. s., om in het

antwoord van Tobias Govertsz. c. s. niet te berusten,

en verzoek aan dezen om hun aanbod ter kennis te
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20 Aug. 1623.

27 Aug. 1623.

11 Jan. 1624.

16 Febr, 1625.

brengen van de Broederschap der Vlaamsche gemeente.

1 blz. 8°., met antwoord van den kerkeraad daarop

van 23 Juni 1622.

1234. Oproeping van Gerrit Harmens, c. s., gedaan

aan Tobias Govertsz. c.s, aan de Vlaamsche gem.

te Amst meegedeeld, om in hun vergaderplaats te

verschijnen met de oudsten van Harlingen en met

Jacques Outerman, om over de hangende twistzaak

in nader besprek te treden. 2 blz. fol.

1235. Antwoord van de Vlaamsche gemeente te

Amst. op 't bovenstaande, waarbij zij dit schrijven

voor geheel onvoldoende verklaren en duidelijk be

scheid verlangen op hunne uitschrijving d.d. 30 Juli

tegen 1 October tot het houden van een vergadering,

waarop zij hopen dat Jan Luyes, Gerrit Harmens

c. s. enzv. verschijnen zullen. 2 blz. 4".

1236. Brief van Gerrit Harmens, aan de Vlaamsche

gem. te Amst, verzoekende om een exemplaar hun

ner aanschrijving tegen 1 Oct. 1623, en aandringende

op een stellige verklaring: of de vraag onlangs aan

de Groninger Oude Vlamingen en aan de Harlingers

gericht van hen afkomstig is, ja dan neen. 1 blz. 4°.

Met concept-antwoord.

1237. Van Barend Rieuwersz. en Anthonie Rooleeuw,

dienaren bij de (Groninger oude) Vlamingen te

Amsterdam, aan de Vlaamsche gemeente aldaar,

aandringende op een nader gesprek, waarin zij zich

sterk maken te zullen bewijzen, dat de “Bekommer

de Friezen” van rechte afvalligen zijn voortgekomen.

1 blz. fol.
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25 Febr. 1625.

4 Jan. 1626.

3 Jan. 1627.

1238. Van Jan Gerritsz. en Barend Rieuwersz. als

dienaren der oude Vlaamsche gemeente te Amst, aan

Guliam Calue, Jan Gerritsz. Kinckhuys en Pieter

Jansz. Moijer, dienaren der Vlaam. gemeente aldaar.

Zij zijn bereid op de acht vragen te antwoorden, in

tegenwoordigheid van de Broederschap en zonder

zich te willen verbinden, om dit schriftelijk te doen.

1 blz. fol.

1239. Van dezelfden aan dezelfden. Zij verklaren

zich ongezind zich te verantwoorden over de kerke

lijke straf, die zij op Jan Dirksz. hebben toegepast,

zoolang de Vlamingen geen berouw toonen over

hunne eigene handelwijze en hun verbintenis met

Klaas Klaaszn. van Blokzijl. 1 blz. fol.

1240. a. Brief van dezelfden aan dezelfden: zij be

treuren de scheuring, verklaren zich daar

aan onschuldig, omdat zij in den geheelen

handel zich hebben gehouden aan 't geen

altijd door de vaderen gedaan was, maar

zijn bereid tot schuldbekentenis, indien zij

dwalen, en bieden de hand der verbroede

ring aan, wanneer ook de tegenpartij wil

erkennen in dezen handel schuld te heb

ben gehad. Zij hopen dat deze aanbieding

tot een nader overleg en vervolgens tot

vereeniging leiden zal.

b. Verklaring van Jasper van Tongerlo en

Pieter Jans Moijer, dienaren der Vlaam

sche gemeente, dat zij daartoe bereid zijn.

c. Aanteekening van de dienaren der Oud

Vlaamsche gemeente, dat zij den 31" Jan.

en den 25" April 1627 bij de dienaren der
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rº

1627.

26 Sept. 1627.

Vlaamsche gem. geweest zijn en verzocht

hebben hunne vredes-aanbieding in de Broe

derschap voor te lezen, maar dat hun dit is

geweigerd geworden. Te zamen 2 blz. fol.

1241. Concept-brief van de Vlaamsche gemeente te

Amsterdam, aan de Vereenigden te Harlingen, er op

aandringende dat zij openlijk zullen bekennen door

hunne vereeniging met de “Bekommerde Friezen”

wat al te voorbarig en onvoorzichtig gehandeld te

hebben, waardoor aan velen aanstoot gegeven en een

betreurenswaardige scheuring in sommige gemeenten

ontstaan is. Zulk een bekentenis zal naar hun meening

strekken om den verstoorden vrede te herstellen.

2 blz. fol. en 1 blz. 4°.

1242. Brief van Tobias Goverts, Pieter Jansz. Moijer,

Abraham Dirks en Dirk Dirksz., als dienaren der

Vlaamsche gemeente te Amsterdam, aan dienaren en

oudsten der Vlaamsche gemeenten in geheel Neder

land en Vlaanderen. Uit de antwoorden op hunne

in 1626 voorgestelde vragen is hun gebleken, dat

allen met hen te zamen stemmen in de voornaamste

artt. van 't geloof. Op dien grond wenschen zij een

algemeene Vereeniging tot stand te brengen en de

vroegere twisten en verdeelingen, die tot vele partij

schappen aanleiding gaven, geheel te vergeten, als

betreffende ondergeschikte en min belangrijke punten.

Tot dit werk des vredes schrijven zij als voorbereiding

een algemeenen vasten- en bededag uit tegen 2 Jan.

1628, en hopen dat alle gemeenten in overleg met

hare naburen en met de oudsten tot dit verbond

zullen toetreden. 6 blz. fol.
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b. MET DE ZON.

1. Over de Leer.

20 Maart 1658. 1243. JAN ARENTsz. en GALTGEN GRATEs, verzoek

16 Jan. 1659.

2 Dec. 1660.

3 Jan. 1661.

16 Jan. 1661.

schrift van de oudsten en dienaren van de Vlaamsche

gemeente te Amsterdam, dat het twistgeschrijf der

leeraren ophoude en het avondmaal voortgang hebbe.

2 blz. fol. -

1244. Geschrift van Galenus Abrahamsz. en David

Spruyt, in antwoord op de schriftelijke bedenkingen

van Laurens Hendriks en tot nader verklaring van

de artikelen der Vlaamsche gemeente. 117 blz. 4°.

1245. Brief van Jan Jansen van Gestel den oude

en twaalf anderen aan de dienaren der gemeente,

waarbij zij wenschen, dat de verkiezing van nieuwe

dienaren voor ditmaal door den kerkeraad, in plaats

van door de Broederschap geschiede. 2 blz. fol., met

kopie.

1246. Aan de dienaren der gemeente, van Jacob

Colvenier en acht-en-dertig andere broederen, ver

zoekende het voorstel van Jan Jansen van Gestel

c. s., van 2 Dec. 1660 niet in overweging te nemen.

2 blz. fol., met kopie, 2 blz. fol.

1247. Van Joannes van Bonevael en vijf-en-twintig

anderen aan de dienaren der gemeente, vermanende

tot onderlinge verdraagzaamheid, daar de twistvra

gen geen punten der zaligheid raken. 3 blz. fol.

Met kopie 4 blz. fol.

1248. Aan de dienaren der gemeente, van eenige
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31 Jan. 1662.

4 Juni 1663.

29 Nov. 1663.

21 Febr. 1664.

14 Juni 1664.

26 Juni 1664.

broederen, strekkende tot goedkeuring van den brief

van Joannes van Bonevael c. s. 3 blz. fol.

1249. Accoord van vrede en verdraagzaamheid,

onderteekend door de negen dienaren der Amst. ge

meente, aan de Broederschap voorgelezen en goed

gekeurd. 1 blz. fol., met kopie. 1 blz. fol.

1250. Afschrift eener notariëele verklaring, afgegeven

Haarlem 5 Febr. 1665, van eenige broeders der Vlaam.

gemeente, dat het accoord (n°. 1249) hun op 31 Jan.

1662 in de kerk te Amsterdam voorgelezen is en

dat de Broederschap, na dit goedgekeurd te hebben,

met dankgebed was nedergeknield. 4 blz. fol.

1251. Memorie van een antwoord door den kerke

raad der Amst. Vlaamsche gemeente gegeven aan

Mr. Pieter Eysen en andere broeders, over het uit

stellen van het avondmaal. 3 blz. 40. Nader ant

woord aan dezelfden. 6 Dec. 1663. 1 blz. fol.

1252. Concept-protest van eenige broeders tegen

het onbehoorlijk gedrag van Matthijs Beuning, c. S.,

die alle dienaren verklaarde voor afgezet te houden,

als zij de 11 artikelen niet hadden onderteekend.

1 blz. 4°.

1253. Insinuatie aan Samuel Apostool en zijne

mededienaren van den kerkeraad, om met doopen

enz. niet voort te gaan, maar den 16" voor den

kerkeraad te komen tot vredestichting. 1 blz. fol.

1254. Vredespresentatie van die bij het Lam aan

die in de Zon, met de handteekeningen. 22 blz. 4".
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27 Juni 1664.

14 Juli 1664.

14 Juli 1664.

16 Juli 1664.

27 Juli 1664.

28 Juli 1664.

17 Jan.

30 Maart 1665.

1255. Verslag van Gerrit Koek, van zijn gesprek

met Samuel Apostool, in bijzijn van Pieter C. Buys

en Jan Hendriksz. van Duisburgh, gehouden over

het vervullen eener predikbeurt en het vieren van

het avondmaal. 2 blz. fol., met kopie 2 blz. fol.

1256. Waarschuwing aan de leden der vereenigde

Vlaamsche-, Duitsche- en Friesche gemeente (bij 't

Lam), in plano gedrukt, (in duplo) met een ant

woord daarop, mede in plano en uitgegaan van de

afgescheiden leden (in de Zon).

1257. Uitnoodigingsbrief van David Rutgers en

David Spruyt, aan de afgescheiden broeders tot een

samenkomst om de verdere afscheiding te voorkomen.

1 blz. fol.

1258. Memorie van het gepasseerde, waarbij de

kerkeraad van het Lam weigert met die van de Zon

te handelen, alsof die door een wettig college gezonden

waren. 3 blz. fol.

1259. Protest van de Broederschap bij het Lam,

tegen het doopen enz. in de Zon. 2 blz. fol.

1260. Namen van eenige personen, die geweest zijn

in de Teertuynen om haere stemmen te geeven tot

verkiesinge van dienaeren. 2 blz. fol.

1261. Verklaring van de gemeenten te Cadzand,

Deventer, Kampen en Zieriksee aan die bij het Lam,

dat zij beide partijen voor broeders erkennen, met

aanmaning tot vrede. 6 st.

1262. Zes-en-dertig puncten in acht te nemen tot
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18 Jan. 1665.

20 Jan. 1665.

30 Jan., 3 en 6

Febr. 1665.

13 Febr. 1665.

8 Maart 1665.

onderscheydentlycker begryp van de swevende ge

schillen onder die van de Vlaemsche gemeente binnen

Amsterdam (van de zijde van die bij het Lam.)

11 blz. 4°.

1263. Notitie van puncten door de harde vrienden

aen ons nevens haren eys overgeleverd, (van die in

“de Zon”). 22 stukken 5 blz. fol., met kopie.

3 blz. fol.

1264. Extracten tot bewysinge van verscheyden

saken ons dienende int Proces tegen onse afgeweeckene

broeders (die in de “Zon”). 4 blz. fol.

1265. Verklaring van de gemeente te Blokzijl, dat

zij die bij het Lam voor de ware erkent. 1 blz. 4°.

1266. Brieven uit Vlissingen aan Jacob van Eeghen

te Amsterdam betreffende de inrichting eener circu

laire, en attest van Pieter Buen en Pieter Baert

behoorende bij den laatsten brief. 3 blz. fol. en

3 blz. 4°.

1267. Concept-circulaire van den kerkeraad bij het

Lam aan de gemeenten te Middelburg, Vlissingen,

Veere, Zieriksee, Goes, Brouwershaven, Aardenburg

en Cadzand, uitnoodigende tot een onderteekende ver

klaring, hoe deze de afgewekenebroederen en dienaren,

zooals die van het Lam zijn uitgegaan, thans aan

merken. 4 blz. fol.

1268. Verklaring van de gemeente van Brouwers

haven, dat zij die gemeente voor de ware erkent,

waarin de belijdenissen, waarop Vlamingen, Friezen
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3 Aug. 1664.

25 Maart 1665.

8 April 1665.

22 Mei 1665.

Maart 1663.

en Hoogduitschers vereenigd zijn, oprechtelijk geleerd

en beleefd worden. 2 blz. fol.

1269. Besluit door de broederschap van het Lam

genomen,om nogmaals vredesaanbiedingen aan de Zon

te doen en de dienaren te verbieden anders dan in

overleg met de Broederschap te handelen. 3 blz.

fol., met notariëele kopie van 27 April 1665. 4 blz. fol.

1270. Brief van Oillaert Willeboorts te Vlissingen,

aan T. G. van den Wyngaert, vermanende tot vrede

en hem bestraffende over zijn afscheiding. (Kopie.)

2 blz. fol.

1271. Antwoord van T. G. v. d. Wyngaart aan

Oillaert Willeboorts, inhoudende verantwoording van

zijn gedrag. 2 blz. 4".

1272. Antwoord van Oillaert Willeboorts op boven

genoemd schrijven van 8 April. (Kopie.) 2 blz. fol.

2. Over Kerkgoederen.

1273. Klaagschrift van Pieter van Eysen c. s., in

13 afschriften, ingediend bij den kerkeraad der Amst.

Vlaamsche gemeente, tot afkeuring van de handel

wijze van de drie oudste diakenen en den boekhouder,

die de overige en vooral de nieuw verkoren diakenen

van het geldelijk beheer uitsluiten, en opdracht aan

elf broederen, om door minnelijke schikking daar

aan een einde te maken. Met onderteekeningen.

2 blz. fol.
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31 Jan. 1662.

10 Jan, 1664.

19 Jan. 1664.

20 April 1664.

14 Juli 1664.

1274. Memorie van de wijze van bestuur der geld

middelen bij de vereen. Vlaamsche-, Friesche- en

Hoogd. gemeente bij het Lam, en de twisten daar

over ontstaan. 4 blz. fol., niet compleet.

1275. Ordinantie van Heeren burgemeesteren,

om geene subtiele kwestiën , rakende de leer der

Socinianen op de preekstoel te verkondigen en be

palingen op het verkiezen van de administrateurs

der geldmiddelen. Orig. stuk 1 blz. fol., met een

afdruk in plano in 3 ex.

1276. Dito van dezelfden, op 't verkiezen van twee

administrateurs der geldmiddelen. 1 blz. fol. (Orig.),

met een afdruk in plano.

1277. Notariëele akte betreffende bovengenoemde

verkiezing. (Kopie). 3 blz. fol.

1278. Dezelfde akte, eenigszins verkort, met eene

lijst van tegenwoordig zijnde broederen. 6 blz. fol.

1279. Kennisgeving aan de afgewekenen van de

verkiezing van Lenaert van Beeck en Galtgen Gratesz.,

als administrateurs der geldmiddelen. 1 blz. 4°.

1280. Bericht van T. G. van den Wyngaerde, dat

hij bij de verkiezing van een administrateur niet

present kan zijn en zich daartegen verklaart. (Kopie.)

blz. fol.

1281. Ernstig verzoek van den kerkeraad bij het

Lam, aan Samuel Apostool, om de afzonderlijke

godsdienstoefeningen te staken en door een mond
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27 Juli 1664.

6 Aug. 1664.

13 Nov 1664.

23 NOV. 1664.

10 Dec. 1664.

29 NOV. 1664.

gesprek een hereeniging te beproeven. (Not. kopie

van 25 April 1665). 1 blz. fol.

1282. Gelijk verzoek tot de gezamenlijk afgeweken

broeders gericht, zijnde een notariëele kopie 25 April

1665. 2 blz. fol.

1283. Insinuatie van Jan Jansen van Gestel c. s.,

aan Galenus Abrahamsz. c. s., over de erkenning van

diakenen en administrateurs. 1 blz. fol.

1284. Memorie van 't gepasseerde in de kerkekamer

bij het Lam. 4 blz. fol.

1285. Eerste voorstel van die in de Zon, tot het

aanstellen van arbiters over de goederen der ge

meente, 1 blz. fol. met antwoord van 4 Dec.

1286. Tweede voorstel van dezelfden, tot het aan

stellen van arbiters over de goederen der gemeente.

1 blz. fol.

1287. Inventaris van hetgene in de cassen der ge

meente bij het Lam, gevonden wiert, als de selve

geopent wierden na het afscheiden van de vrinden

bij de Zon. (Notariëel.) 9 blz. fol.

1288. Concept-request van de gemeente in de Zon

aan schepenen van Amsterdam, om hunne arbitrage

in zake de kerkelijke goederen en de scheiding daar

van, terwijl ze voorloopig het geschil over den eigen

dom van het kerkgebouw zal laten rusten. Zonder

datum. 3 blz. fol.
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22 Dec. 1664.

28 en 29 Dec.

1664.

4 Januari 1665.

6 Jan. 1665.

6 Jan. 1665.

15 Jan. 1665.

17 Jan. 1665.

17 Jan. 1665.

1289. Remonstrantie van die bij het Lam aan burg.

v. Amsterdam, over de eischen door die in de Zon

ten aanzien van de kerkelijke goederen gemaakt.

4 blz. fol.

1290. Notariëele akte, waarbij gecommitteerden der

broederschap bij het Lam verklaren het gerezen ge

schil over de kerkegoederen met die in de Zon ge

heel te stellen ter arbitrage van burgemeesteren.

3 blz. fol.

1291. Notariëele akte van die in de Zon, inh. het

zelfde als boven. 3 blz. fol.

1292. Besluit van burgem. van Amsterdam, waarbij

zij ingevolge de aktes, zie no. 1290 en 1291, commit

teeren Mr. Petrus Kloeck, Jacob de Lamiene en Paulus

Bisschop. 2 blz. fol.

1293. Remonstrantie aan burgemeesteren van die bij

het Lam, wegens de kwaliteit, die de Zonisten zich

in hunne procuratie aanmatigen. (Kopie.) 1 blz. fol.

1294. Notulen eener vergadering van gecommitteer

den der beide partijen met de drie gecommitteerden

van burgemeesteren betreffende de moeielijkheid in

de procuratie gerezen. (Kopie.) 2 blz. fol.

1295. Concept-voorstel van Mr. P. Kloeck c. s., aan

die in de Zon tot hereeniging. 3 blz. fol. (Dit con

cept is niet ingediend.)

1296. Dito, eenigszins gewijzigd en toen ingediend.

1 blz. fol.
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18 Jan.

19 Jan.

20 Jan.

23 Jan.

27 Jan.

29 Jan.

1665.

1665.

1665.

1665.

1665.

1665.

30 Jan. 1665.

1297. Eisch van die in de Zon aan die bij het Lam,

om hun alle eigendommen der gemeente af te staan

en ontzegging van hun lidmaatschap, zoolang zij van

de leer afwijken en zich niet bij het Verbond van

eenigheid voegen. (Kopie.) 2 blz. fol.

1298. Concept-remonstrantie aan de arbiters, over

den eisch van die in de Zon. (Niet ingediend.)

2 blz. fol.

1299. Insinuatie van die in de Zon aan die bij

het Lam, om bij hen in te leveren nadere kopie van

hun eisch bij arbiters gedaan en inventaris van de

geschriften, waarop zij zich in het geding willen be

roepen. (Kopie.) 2 blz. fol.

1300. Ampliatie van den eisch van die bij het Lam

aan die in de Zon overgegeven. (Kopie.) 2 blz. fol.

1301. Verslag van het gebeurde in een samenkomst

van Galenus Abrahamsz. met drie zijner aanhangers

en Samuel Apostool voor burgem., waarbij burgem.

uitdrukkelijk verklaren de arbitrage te beperken tot

de kerkelijke goederen en niet uit te strekken tot

de leer, met notariëele akte daarvan. 3 blz. fol.

1302. Notariëele insinuatie aan die in de Zon door

die bij het Lam, om antwoord op de vraag, die hun

van wege burgem. door Samuel Apostool was overge

bracht. 5 blz. fol.

1303. Request aan burgem. door die bij het Lam,

berichtende dat Samuel Apostool op hunne insinuatie

d°. 29 Jan. 1665 geantwoord heeft daarvan niet te
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31 Jan. 1665.

1 Febr. 1665.

1 Febr. 1665.

7 Febr. 1665.

5 Maart 1665,

22 Maart 1665.

weten, en aandringende op voorziening in dezen.

(Kopie.) 2 blz. fol.

1304. Verslag van het gebeurde in eene samen

komst van Galenus Abrahamsz. en zeven zijner aan

hangers met Samuel Apostool en vijf der zijnen voor

burgem., waarbij burgem. bij hunne vroegere verklaring

volharden, maar Apostool vraagt of onder de kerke

goederen ook begrepen worden de jaarwedden van de

leeraren, van hunne weduwen en de reisbeurs, waarop

burgem. weigeren te antwoorden en dreigen hun be

middeling in te trekken, met notariëele akte daarvan.

2 blz. fol.

1305. Memorie van een voorstel van den kerkeraad

aan de broederschap bij het Lam, om bij voortduring

geauthoriseerd te worden tot onderhandeling met die

in de Zon. 2 st. concepten. 8°. obl.

1306. Notariëel verslag van het gebeurde in de

broederschap bij het Lam, met naamlijst der broe

deren, daarbij present. 36 blz. fol.

1307. Advies van advocaten bij het Hof van Holland,

in de geschillen tusschen de Zon- en Lamisten.

Met notariëele kopie daarvan. 6 blz. fol.

1308. Notariëel proces-verbaal en insinuatie van

vijf leden in de Zon, om hunne rekening van voor

schotten aan de gealimenteerden ten spoedigste in te

zenden, met aanbieding om die te voldoen. 4 blz. fol.

1309. Brief van Corn. van Leeuwen aan Heere Jansz.,

over kostgeld van Auke Simens. (Kopie). 1 blz. fol.

13
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29 Maart 1665.

10 en 14 April

1665.

3 Aug. 1665.

10 Sept. 1665.

1310. Van Mewis Jansz., aan Jan Arentsz.: na rugge

spraak met twee dienaren uit de Zon weigert hij zijne

aflossing uit te betalen. 1 blz. 4°.

1311. Notariëel proces-verbaal van eene insinuatie

aan die in de Zon gedaan, waarbij die van het Lam

protesteeren, dat zij Mewis Jansz. van Huisduinen,

debiteur der gemeente te Zaandam, gelast hebben aan

hen niet zijne betaling te doen. 3 blz. fol.

1312. Protest van die in de Zon tegen bovenstaande

insinuatie; de kerkeraad heeft Mewis Jansz. geen

aanzegging of verbod van betaling gedaan. (Kopie.)

1 blz. fol.

1313. Concept-voorstel aan de afgewekenen omtrent

het beheer der geldmiddelen. 1 blz. fol.

1314. Concept-vragen aan de afgewekenen te doen

omtrent het aanleggen van een ledematen-boek en

het beheer der geldmiddelen. 1 blz. fol.

1315. Memorie van de rechten, die de gemeente in

de Zon op het kerkgebouw bij het Lam heeft, op

grond van sommige uitdrukkingen (die geëxtraheerd

worden) in het testament van H. H. van Warendorp.

2 blz. fol.

1316. Concept-verdrag met de afgewekenen. 5 blz. fol.

1317. Insinuatie van die in de Zon aan die bij

het Lam, om voor arbiters te compareeren en alzoo

het geding ten einde te brengen. (Notariëele kopie).

1 blz. fol.
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24 Sept. 1665.

11 Mei 1666.

2S Mei 1666.

3 Juni 1666.

Juli 1666.

1318. Antwoord van die bij het Lam, op boveng.

geschrift, verklarende dat de commissie van arbiters

is ingetrokken, maar dat zij genegen zijn met die

in de Zon in vriendschappelijk overleg te treden.

(Kopie.) 1 blz. 4°.

1319. Request van die in de Zon, aan schepenen

van Amsterdam, om partijen te ontbieden, de arbiters

te hooren en in hetgeding finaal te beslissen. (Kopie.)

2 blz. fol.

1320. Concept-verdrag der wederzijds van Zon en

Lam gecommitteerden over de kerkegoederen. Zond.

datum, (1666). 3 blz. fol. Hierbij een ander afschrift

van art. 2-8 van dit verdrag.

1321. Korte bedenkingen van H. Cloeck Pzn.,

medegedeeld aan Galenus Abrahamsz., op het voor

stel van Heeren schepenen tot verdrag tusschen beide

partijen. 2 blz. fol.

1322. Verklaring van den kerkeraad bij het Lam, aan

schepenen, dat hen het request (zie n°. 1319) verbaasd

heeft, maar dat zij bereid zijn in vriendschappelijk

overleg met die in de Zon over sommige kerkegoe

deren (niet over het kerkgebouw) te willen treden.

2 blz. fol.

1323. Concept-brief van den kerkeraad bij het Lam,

aan die in de Zon, aanbiedende een vriendschappe

lijk overleg over de deeling der kerkegoederen, met

verzoek om wederzijds drie gecommitteerden te

verkiezen, ten einde met hen te onderhandelen.

1 blz. fol.

13 *
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1324. Van de gemeente bij het Lam aan de arbi

ters, verwerpende den eisch der afgewekenen en her

halende hunne aanbieding, om de afgewekenen elk in

zijn waarde weder aan te nemen. 1 blz. fol.

1325. Bericht op eenige stukken aan den Heer Baeck

als arbiter in den twist aangaande de geldmiddelen der

gemeente toegezonden. 2 blz. fol.

1326. Concept-brief aan burgemeesters in zake den

twist over de geldmiddelen en vooral de rechten op

het kerkgebouw bij het Lam. 1 blz. fol.

1327. Aan burgemeesteren naar aanleiding van een

verzoekschrift door de afgewekenen in “de Zon” bij

schepenen ingediend. 2 blz. fol.

1328. Concepten van antwoord aan de afgewekenen

in “de Zon” met vernieuwde aanbieding van vrede.

9 blz. fol.

1329. Concept-uitnoodiging aan de afgewekenen, om

gecommitteerden te benoemen, ten einde metgecom

mitteerden der gemeente de zaak der geldmiddelen tot

een gewenscht einde te brengen. (fragment) 1 blz. fol.

1330. Brief aan burgem. waarbij de Broederschap

eenige leden committeert om voor de rechtbank van

schepenen te compareeren en den twist met de afge

wekenen over de geldmiddelen ten einde te brengen.

(Concept.) 2 blz. fol.

1331. Hetzelfde concept, eenigszins uitgebreid.

2 blz. fol.
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Juni 1667.

20 Jan. 1668.

1332. Concept-antwoord aan schepenen van die bij

“het Lam”, dat zij ten aanzien van het kerkgebouw

met de afgewekenen niet in onderhandeling willen

treden, maar ten aanzien van de overige middelen

daartoe bereid zijn. 1 blz. 4°.

1333. Concept-memorie, waarbij nogmaals aan de

afgewekenen de vrede wordt aangeboden en de on

billijkheid betoogd, dat hun een deel van de geld

middelen zou worden afgestaan, met aanwijzing dat

zij reeds een deel daarvan zich hebben toegeëigend,

waartegen partij wegens afkeer van procesvoeren niet

opkomt. 2 blz. fol.

1334. Concept-verklaring van die bij het Lam, dat

zij den terugkeer der afgewekenen verlangen en geen

andere regeling van de geldmiddelen goedkeuren, dan

welke dien terugkeer bevorderen kan. 2 blz. fol.

1335. Concept-verklaring (notariëele), dat H. H.

van Warendorp behoord heeft tot de Vlaamsche

Doopsgezinden, die nooiteen belijdenis hebben gehad,

maar zich onder voorbehoud met de belijdenis van

den Olijftak hebben vereenigd, dat hij voor die ge

meente in 1631 op eigen kosten zijn kerk vergroot

en het gebouw later aan de gemeente vermaakt

heeft, onder voorwaarde, dat het onder toezicht zou

blijven van twee leden uit haren kerkeraad, die het

recht van assumtie zouden hebben; voorts, dat hij

verordend had, dat er niet anders dan psalmen in

mochten gezongen worden en hij altijd ten sterkste

geprotesteerd had tegen alle twistzoekers. 1 blz. fol.

1336. Concept-vredes-aanbieding van die bij het Lam,
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aan die in de Zon en voorstel tot regeling van het

geschil over de kerkegoederen, bij aldien de aanbie

ding niet tot hereeniging leidt. 4 blz. fol.

29 De 16:n 1887. Overeenkomst tusschen die bij het Lam en

"" " in de zon over den eigendom der kerk en kerkegoe

deren. (Concept of kopie.) 4 blz. fol.

16 Maart 1672, 1338. Overeenkomst, getroffen tusschen den kerke

raad der gemeente in de Zon en dien bij het Lam,

bij afzonderlijke notariëele akte gelegaliseerd en be

krachtigd, dd. 30 Juni 1672, alles betreffende de ge

bouwen, de goederen, de bedeeling enz., waarbij een

concept-compromis, een korte memorie en een concept

fragment voor een request. 11 blz. fol.

16 Maart 1672. 1339. Dito omtrent kerk en kerkelijke goederen,

tusschen gecommitteerden bij die van het Lam, de

Zon en de Kleine Zon. (Kopie.) 2 blz. fol.

20 Juni 1672. 1340. Notariëele décharge van die bij het Lam, door

die in de Zon, over het ontvangene uit kracht van

bovengenoemde overeenkomst. (Kopie.) 2 blz. fol.

12 Aug. 1677. 1341. Notariëele insinuatie van die in de Zon aan

het Lam, ter verrekening van de kooppenningen die

de Kleine Spijker in de Oude Nieuwstraat heeft op

gebracht, en van de gelden door wijlen Izaäk van

Limburg geadministreerd. 3 blz. fol.

18 Aug. 1677. 1342. Kopie-notariëele-insinuatie van den kerkeraad

in de Zon, aan die bij het Lam, met beklag over

de wijze waarop zij het kerkgebouw in de Oude

Nieuwstraat en andere gebouwen administreeren, tegen
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16 Aug. 1681.

1534-1583.

(Nov. 1608.)

de overeenkomst, daarvan gemaakt in 1668 en 1672.

2 blz. fol.

1343. Kwitantie van gecommitteerden van de ge

meente in de Zon en bij het Lam, in zake Bastiaan

Vols. 1 blz. fol.

C. ToENADERING EN VEREENIGING.

1. Van de Waterlandsche met de Engelsche gemeente.

1344. Extract uit een Engelsche kronijk van 1592,

behelzende een naamlijst van Doopsgezinden (meest

Hollandsche) in Engeland om het geloof verbrand,

opgemaakt door Swethon Gryndall, 24 Dec. 1618.

Translaat. 2 blz. fol.

1345. Brief van Hans de Ries te Alkmaar, zond.

dagt., aan Reinier Wybrandtsz. te Amsterdam, over

gunstige berichten omtrent de vereeniging met de

Engelschen, die hij tot stand hoopt te zien komen,

en over een geschrift uit Keulen ter gunste van den

kinderdoop, waartegen hij enkele tegenwerpingen aan

de hand doet, daar hij zelf wegens hevige pijnen

verhinderd is over te komen. 2 blz. fol.

1346. Vertaling der voorrede van het tractaat van

John Smyth, getiteld: The character of the beast 1609,

tot verdediging van zijn afscheiding ter zake van

den doop met eenige slotopmerkingen over de waar

deering van het Oude Testament, de wekelijksche

samenkomsten, het overheidsambt en de mensch

wording. 6 blz. fol.
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(Febr. 1609.)

12 Maart 1609.

1347. Lijst van Engelschen, vijftien broeders en

zeventien zusters, die hunne dwaling, omdat zij be

gonnen zijn met zich zelven te doopen, betreuren en

ten spoedigste met de “ware gemeente van Christus”

zich wenschen te vereenigen. (Met verzoek om dit

aan de gemeente bekend te maken. Latijn; geschreven

door John Smyth.) 1 blz. fol.

1348. Korte geloofsbelijdenis in 20 artikelen van

John Smyth. Eigenhandig in 't Latijn geschreven.

2 blz. fol,

1349. Brief van de Eng. gemeente, onder Thomas

Helwyss, aan die der Waterlanders te Amsterdam,

zond. datum ; waarschuwing om John Smyth en de

zijnen, die wegens hunne zonden zijn uitgebannen en

nu het lidmaatschap bij de Waterlanders begeeren,

niet in hun kring op te nemen. (Latijn.) 1 blz. fol.

1350. Geloofsbelijdenis van de “ware Engelsche kerk”

onder Th. Helwyss te Amsterdam, in 19 artikelen.

Ingeleverd bij de Waterlanders, met dankzegging voor

hun aanvankelijk onderricht en zich voor 't vervolg

aanbevelende. (Latijn.) 3 blz. fol., met translaat.

2 blz, fol,

1351. Brief van Thomas Helwyss, William Pigott,

Thomas Seamer en John Murton te Amsterdam, aan

de Waterl. gemeente aldaar in antwoord op beden

kingen die tegen de geldigheid van hun doop en

van het leeraarschap onder hen zijn ingebracht, daar

de doop niet bediend was door iemand, die op zijn

belijdenis door een ander gedoopt was en de leeraar

niet door een bevestigden oudste was geordend. Eng.

orig. 2 blz. fol., met translaat. 2 blz. fol.



201

1352. Korte belijdenis des geloofs, zond. datum, in

38 artt. onderteekend door twintig broederen en een

en-twintig zusters van de Engelschen, waarvan echter

zeven broeders en 6 zusters de naamteekening later

hebben doorgehaald. Engelsch. 10 blz.fol. (Zijnde een

vertaling der geloofsbelijdenis van Lubbert Gerrits

en Hans de Ries.)

1353. Dito dito, (niet in artt. verdeeld) door Richar

dus Overton, waarop hij den doop begeert. (Latijn.)

2 blz. fol., met kopie.

1354. John Smyth, XVIII Argumenta contra bap

tismum infantum, (eigenhandig). 20 blz. 4°., met

daarbij gevoegde Hollandsche vertaling van Reinier

Wybrands. 32 blz. 4°.

1355. Aanteekening door Hans de Ries, omtrent

geschilpunten tusschen Richard Clifton en Johannes

Smyth, over den doop, met opmerkingen en bijvoeg

sels. (Onvoltooid.) 45 blz. fol.

1356. Weêrlegging van vijf syllogismen, ter verde

diging van den kinderdoop, door Hans de Ries.

(de 1°, de 6° en volg. syllogismen ontbreken.)

20 blz. fol.

1357. Kopie-brief van de Waterlandsche gemeente

te Amsterdam, aan de Waterlandsche gemeenten

buiten die stad, zonder datum, maar verzonden in

April 1610; kennis gevende dat nagenoeg de ge

heele gemeente, na de geloofsbelijdenis der Engel

schen onderzocht te hebben, gezind is dezen zonder

wederdoop tot leden der gemeente aan te nemen, met
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5 Mei 1610, O. S.

Mei 1610.

18 Mei 1610.

uitzondering echter van John Smyth, die zich zelven

gedoopt heeft en wiens doop niet geldig kan zijn, en dat

wel wegens hun christelijken wandelen de echtevange

lische wijs waarop hun de doop werd toegediend. Dit

laatste steekt vooral gunstig af bij de Munsterschen

en andere Wederdoopers, die men toch eertijds zonder

herhaling van den doop aannam. Zij verzoekt echter

het advies der Leeuwarders en dringt aan op hun

overkomst en nader onderricht, in geval zij tegen

deze aanneming bezwaren hebben. 2 blz. fol.

1358. Antwoord op dien brief, door Hans Matthijsz.,

Dirk Doedes, Ane Anesz., Jan Jansz. Schellink

wou en Yeme de Ringh, waarbij dezen met ernstige

waarschuwing over het bedenkelijke der voorgenomen

vereeniging, verklaren, zich liever aan de zaak te

onttrekken. 1 blz. fol.

1359. Van Yeme de Ringh te Harlingen, aan

Lubbert Gerrits, Hans de Ries en Reynier Wybrantsz.,

tot geleide van den vorigen, terwijl hij den raad

geeft dat zij hunne geloofsbelijdenis, liefst ook door

een der Engelschen onderteekend, zullen overzenden,

ten einde de broeders in Friesland daarvan kennis

mogen nemen, die misschien ten gevolge daarvan

niet ongezind zullen zijn de vereeniging goed te

keuren. 1 blz. fol.

1360. Van Willem Janszoon, leeraar te Rynsburg

aan Reynier Wybrantsz. te Amsterdam. Hij is ver

hinderd den 23" Mei te Amsterdam te komen om

daar volgens voorstel van R. W. over de vereeniging

met de Engelschen te spreken, maar heeft Mr. Jacob

en Cornelis van Beest tot de reis bewogen, wier
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21 Mei 1610.

16 Juli 1610.

18 Juli 1610.

tegenwoordigheid te nuttiger zal zijn, omdat zij Latijn

verstaan en spreken, dat hij niet kan. 1 blz. 4°.

1361. Van Dirk Pieters te Hoorn, aan Lubbert

Gerritsz., te Amsterdam, in antwoord op de uit

noodiging om 23 Mei over te komen tot een gesprek

met de Engelschen. Hij verontschuldigt zich, met

zijne mededienaren, Abel Hendriksen, Gijsbert Dirks

en Jacob Adriaansz., omdat zij de geheele zaak der

vereeniging voor hoogst bedenkelijk aanzien. 1 blz. 4°.

1362. Concept-brief van Lubbert Gerrits c. s., aan

Jan Schellingwou en Hans Matthijs c. s., in Fries

land, aandringende op antwoord binnen 14 dagen,

1°. wat hun oordeel is over de toegezonden geloofs

belijdenis, en 2°. wat zij denken over de geldigheid

van den doop der Engelschen. 2 blz. 4°.

1363. Antwoord op dien brief van Dirk Doedes,

Douwe Sybrantsz. en Hans Matthijs. Verwonderd

over den haast, dien zij maken, verklaren zij de be

lijdenis (in 38 artt.) die nu gedrukt is, nog niet te

hebben kunnen lezen en den doop der Engelschen

voor een ongehoorde zaak te houden. Zij waarschuwen

tegen deze vereeniging, zonder dat vooraf het ge

voelen der gemeenten in Pruisen en Duitschland is

ingewonnen en zouden 't veel beter achten, dat men

eerst de twisten door de Waterl. vredemaking ont

staan, trachtte bij te leggen. 2 blz. fol.

1364. Aanteekeningen op sommige artt. der geloofs

belijdenis van Hans de Ries tegen de bedenkingen,

daarop ingebracht. Latijn, eigenhandig door John
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1612.

17 Jan. 1612.

Mei 1624.

Smyth geschreven. 12 blz. fol., met Holl. translaat

door Reinier Wybrantsz. 17 blz. fol.

1365. Geloofsbelijdenis van John Smyth en de zijnen,

in 102 artt. (Het origineel hiervan is teruggevonden

in de kathedraal van York in 1871). 16 blz. fol.

Met een duplicaat, waarvan het laatste artikel ont

breekt. 40 blz. 4°.

1366. Aanteekening van Claes Claeszoon Anslo te

Amsterdam, omtrent het afsterven van Lubbert Gerrits

en de bevestiging van Reinier Wybrantsz. tot oudste,

zonder eenig formulier, zijn wensch om spoedig met

de Engelschen te vereenigen, hoewel hij den zelfdoop

van Smyth niet voldoende achtte, wél den doop der

anderen, en zijne aanmaningen tot vrede aan Nittert

Obbes en Matthijs Jansz., gelijk ook zijn raad om de

wijze van avondmaalsbediening aan het goedvinden

van elke gemeente over te laten. 2 blz. fol.

1367. Brief (kladopstel door H. de Ries en kopie)

van de Duitsche en Engelsche (Waterl.) gemeente

te Amsterdam, aan 16 personen, die door Jan Morton

wegens hunne verdraagzaamheid omtrent onderge

schikte punten gebannen zijn, hunne zaak ter arbi

trage aan de Waterl. gemeente willen stellen en zich

met haar wenschen te vereenigen. Met groot genoe

gen is hun schrijven ontvangen; zij dringen bij hen

aan op eensgezindheid en lijdzaamheid; zij verblijden

zich dat zij de verdraagzaamheid voorstaan, al zijn

zij om die reden ook door Morton gebannen, ook dat

zij op hun vroegere meening, om elken Zondag avond

maal te houden, niet meer staan, maar wenschen

opheldering omtrent sommige punten, terwijl zij het
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3 Juni 1G24.

afkeuren dat zij als afgescheidenen, die nog geen

wettige gemeente uitmaken, toch het avondmaal onder

elkander vieren. Die punten zijn: 1°. of zij nog

meenen dat ieder broeder zonder door de gemeente

beroepen te zijn, de sacramenten bedienen mag; 2°.

dat het om de vervolging niet geoorloofd is naar een

ander land te vluchten ; 3°. of sommigen, die ten

aanzien van den eed, het overheidsambt en het wapen

dragen een ander gevoelen hebben, zich zouden wil

len onthouden, om dit gevoelen in praktijk te brengen

en 40. of zij, wat betreft het leerstuk der mensch

wording (waaromtrent ieders gevoelen wordt vrijge

laten) toch de waarachtige menschheid van Jezus

erkennen en zijn waarachtige Godheid niet loochenen.

Indien hun antwoord bevredigend luidt, zal het waar

schijnlijk tot geheele vereeniging leiden. 4 blz. fol.

en kopie 4 blz. fol.

1368. Antwoord op den voorgaanden, onderteekend

door Elias Tookey en de zijnen, te Londen. Zij ver

klaren zich bereid de particuliere avondmaalsviering

op te schorten en zeggen op het 1°. punt; ja! maar

alléén in vacante gemeenten; op het 2°. dat zij het

wel geoorloofd achten; op het 3°. dat zij den burger

eed van trouw in Engeland moeten afleggen en meenen

dat onthouding daarvan nog erger kwaad zou zijn

dan het zweren zelf, ofschoon zij 't liever niet deden,

voorts dat zij het overheidsambt en het wapendragen

afkeuren; omtrent het 4e. punt: dat er onder hen

eenig verschil bestaat in de opvatting van het leer

stuk der Godheid van Christus, hoewel van minder

belang. Zij houden zich in alles voor onderricht aan

bevolen en vragen nog wat men denkt omtrent de

Successio Apostolica der gemeente, waar omtrent



206

17 Maart O. S.

1625.

reeds vroeger, toen zij tot de gemeente van Jan

Morton behoorden, verschil was ontstaan. 2 blz. fol.

1369. Antwoord op den vorigen (Kladopstel van

Hans de Ries) z. d. Hun schrijven heeft hem minder

behaagd, omdat er uit blijkt dat zij, hoe weinigen

in getal, toch niet eensdenkend zijn, en dat wel op

een leerstuk van zoo hoog belang als dat van de

Godheid van Christus. Zij zouden vreezen, dat ver

eeniging met hen twist kon veroorzaken en hen

verdacht maken bij de overheid, die nauwkeurig op

ketterij toeziet. Zij zijn ook bezwaard omtrent hun

antwoord over den eed en begrijpen niet, hoe zij een

eed van getrouwheid aan den koning, waarin dienst

plichtigheid ligt opgesloten, met hun gevoelen over

het wapendragen kunnen overeenbrengen. De andere

punten achten zij van ondergeschikt belang en hopen

nog altijd, dat de opgenoemde bezwaren de veree

niging niet zullen beletten en Tookey met de zijnen

van gevoelen daarin veranderen zal. 2 blz. fol. met

afschrift, 3 blz. fol.

1370. Antwoord van Tookey; over het punt der

Godheid van Christus betuigen zij geheel in te

stemmen met de belijdenis van Hans de Ries, maar

alleen de scholastieke dogmatische uitdrukkingen

liefst te willen vermijden. Omtrent den eed en het

oorlogvoeren zijn drie hunner het met de belijdenis

eens, maar de overigen (nu 15 in getal) meenen, dat

alleen het lichtvaardige zweren en het onrechtvaar

dige oorlogvoeren verboden is, welke gevoelens in

het breede gemotiveerd worden. Zij hopen nogtans

dat deze in hun oog zeer ondergeschikte punten

de vereeniging niet zullen beletten, daar verdraag

zaamheid en liefde boven alles gaan. 3 blz. fol.
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3 Dec. 1625.

12 Nov. 1626.

13 Nov. 1626.

1371. Antwoord op den voorgaanden (Kladopstel

van H. de Ries). Zij betuigen hun blijdschap dat

zij op het punt der Godheid van Christus eenstem

mig met hen denken en willen niemand aan dog

matische formules binden. Daarna weerleggen zij

zeer uitvoerig hun gevoelen omtrent eed en wapen

dragen. 9 blz. fol. en 1 blz. 4°. met afschrift 20 blz. fol.

1372. Brief van vijf gemeenten in Engeland (Londen,

Lincoln, Sarum, Coventry en Tyverton) aan Hans de

Ries, Reinier Wybrantsz. en hunne gemeenten. Door

drongen van den plicht, om zich met gelijkgezinden

te vereenigen en wenschende het werk van vroegere

voorgangers, die nu reeds overleden zijn, voort te zetten,

hebben zij, na de lezing der geloofsbelijdenis van Hans

de Ries, besloten zich, indien mogelijk, met hen tot

ééne gemeenschap te vereenigen, doch vragen omtrent

sommige punten inlichting waarin zij hopen dat de

Hollanders, indien zij van ander gevoelen zijn, hen

zullen willen verdragen: 1°. over art. 8 omtrent de

menschwording, 2°. omtrent den eed, dien zij onge

oorloofd achten, schoon zij meenen dat de aanroeping

van Gods naam, bij een verklaring voor de overheid

niet ongeoorloofd is, 3°. omtrent het avondmaal, dat

zij wekelijks wenschen te vieren, 4°. omtrent het recht

van elken broeder tot bediening der sacramenten,

wanneer de desbevoegde leeraars afwezig zijn, 5°.

omtrent het overheidsambt en het wapendragen, dat

zij, hoewel met eenig voorbehoud, toch in beginsel

verdedigen. Translaat uit het Engelsch in het Latijn,

door een van de Eng. broeders. 3 blz. fol. en translaat

uit het Latijn in het Hollandsch. 4 blz. fol.

1373. Van Corn. Claasz. Anslo te Amsterdam, aan
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25 NOV. 1626.

5 Sept. 1630.

Hans de Ries. Hij deelt hem den korten inhoud

van bovenstaand stuk mede en bericht dat het over

gebracht is door twee gecommitteerden, die om het

geloof veel geleden hebben en in hechtenis geweest

zijn. Zij behooren tot den deftigen stand en hunne

committenten tellen 150 leden. Hij dringt aan op

zijn spoedige overkomst, om met hen te spreken en

heeft hun reeds laten meedeelen wat men over den

eed aan Tookey geschreven had, (zie n°. 1368), maar

dezen behooren tot de gemeente van Jan Morton

of Thomas Denijs en verschillen in hun opvatting

over den eed. Voorts kleine bijzonderheden over het

geschrift van Rippert en het antwoord op den “Raegh

bezem”. 2 blz. fol.

1374. Klad-aanteekening door Hans de Ries, van

vragen aan de beide gecommitt. uit Engeland gedaan

en van hun antwoord daarop. 1 blz. fol. met afschrift.

1375. Concept-brief, door Hans de Ries gesteld,

van hem en van de oudsten der Waterl. gemeente

te Amsterdam, aan de gemeenten te Londen, Lincoln,

Sarum, Coventry en Tyverton, in antwoord op haar

schrijven, door twee broeders overgebracht en nu aan

deze broeders mede te geven. Brief en bezoek waren

hun hoogst welkom, maar het verschil in overtuiging

ten aanzien van de wekelijksche avondmaalsviering,

de bevoegdheid tot het bedienen der sacramenten,

den eed en het overheidsambt, veroorzaakt dat

vereeniging niet mogelijk is, zij voegen er in kopie

het geschrift bij, over deze punten indertijd aan

Elias Tookey gegeven. 2 blz. fol. met afschrift.

1376. Brief van gemeente te Lincoln, aan de Waterl.
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gemeente te Amsterdam, in antwoord op haar schrij

ven door Jan Drew bezorgd, ter verdediging van

de strenge wijze, waarop zij den kerkelijken ban

handhaaft en geene geëxcommuniceerden wil aanne

men, tenzij op boete en berouw. (Translaat uit het

Engelsch.) 3 blz. fol.

1377. Van Jacobus Toppe en huisvrouw te Tyverton,

zond. datum, aan Hans de Ries (?), in antwoord op

een brief van 13 Sept. 1630. Hij acht het bijwonen

van een preek bij andersdenkenden een banwaardige

zonde, verwijst daarbij naar het schrijven uit Lincoln

(n°. 1372) en meent dat na de drie vermaningen

van Matth. 18, de ban zonder verwijl moet toege

past worden. Niet de Engelschen maar de Hollanders

dragen dan ook de schuld, dat de vereeniging nog

niet tot stand is gekomen, daar de Hollanders om

trent het straffen van genoemde zonde onverschillig

zijn en daarentegen het ongeoorloofde van het over

heidsambt en het wapendragen drijven, terwijl bij

zijn bezoek in Holland gebleken was, dat zij over den

eed elkander wel zouden verstaan. Hij verzoekt

groeten aan Drew, Hodgkin en de vier oudsten te

Amsterdam. 3 blz. fol.

8 Dec. 1642. 1378. Van Mark Leonard Busher te Delft aan de

Vlaamsche gemeente te Amsterdam, verzoekende om

onderstand en terechtwijzing, zoo hij dwaalt in het

geloof. 1 blz. 4°.

*------------------------

2. Van de Hoogduitsche gemeente met die bij 't Lam.

11 Januari 1638. 1379. Kopie-brief van negentien broeders der Vlaam

14
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26 Sept. 1641.

1 April 1644.

7 Juli 1644.

sche gemeente te Amst, aan den kerkeraad dier ge

meente, zich beklagende dat de vereeniging met de

Hoogduitschers nog niet tot stand is gekomen, en

krachtig aandringende op bevordering van die goede

zaak, zonder onderteekening. 1 blz. fol.

3. Van de Waterlandsche gemeente met die bij 't Lam.

1380. Brief van de Waterl. gemeente te Amst., aan

de vereen. Vlaamsche en Hoogduitsche aldaar. Zij

geven rekenschap van hun gevoelen omtrent de

menschwording en de beteekenis van den dood van

Christus, om daardoor te voorkomen dat de Vlamin

gen niet meer, gelijk nu geschiedt, hen voor geheel

onrechtzinnig houden en meenen, dat wanneereen hun

ner leden met een lid der Waterlanders trouwt, deze

wegens dit huwelijk gebannen moet worden. 2 blz. fol.

1381. Van dezelfde, aan Abraham Dirksz. als

afgevaardigde van de Vlaamsche gemeente te Amster

dam. Zij stellen in antwoord op hunne vredesaanbieding

deze voorwaarden: 1°. elkanders gevoelen in de

belijdenis te eerbiedigen; 2°. aan de leden geheel vrij

te laten, bij welke gemeente zij ter kerke willen

gaan; 3°. het houden van avondmaal niet te belem

meren; 4°. de huwelijksinzegening te laten plaats

hebben, waar de verloofden het begeeren; 5°. het bij

zonder bestuur der beide gemeenten voorloopig op

zich zelf te laten, maar de leeraars des verzocht,

over en weêr te laten preêken, mits zich houdende

alleen aan de H. Schrift. 1 blz. fol.

1382. Van dezelfde aan de Vlaamsche, waarin het
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28 Juli 1644.

2 Oct. 1647.

11 Maart 1649.

voorstel met de voorwaarden, in n°. 1381 vermeld,

nu officiëel gedaan en met een nieuw punt betref

fende wederkeerige alimentatie vermeerderd wordt.

3 blz. fol.

1383. Antwoord der Vlaamsche gemeente aan de

Waterlandsche, op haar vredesaanbod. Hoe ook tot

vrede gezind, meenen zij in het voorstel niet te kun

nen treden, tenzij de Waterlanders vooraf óf door het

instemmen met de belijdenis van den “Olijftak”, óf

door het inleveren eener eigene belijdenis, toonen,

dat zij inderdaad op geen geloofspunt met hen ver

schillen; in dit laatste geval geven zij aan een geheele

vereeniging de voorkeur boven de gedeeltelijke, die de

Waterlanders voorloopig verlangen; in 4 ex.; 1°. con

cept van Tobias Govertsz., verbeterd door Abraham

Dirks; 2°. concept van A. Dirks; 3°. kopie van het

gezondene. Elk stuk 3 blz. fol.

1384.Algemeene vredesaanbieding, door de vereenigde

Duitsche, Friesche en Waterl. gemeente in Nederland

(vooral aan de Vlamingen) met een additioneel art.,

dat zij zich blijven houden aan de geloofsbelijdenis

van Hans de Ries. (Met de origineele handteeke

ningen.) Het stuk is afgedrukt in “Belijdenissen enz.

1667”. 5 blz. fol.

1385. Antwoord van de Vlaamsche gemeenten uit

hare vergadering te Amsterdam, op voorgaande vre

desaanbieding. Zij meenen dat er geene vereeniging

kan tot stand komen, tenzij men het eerst over de

punten der leer ten volle eens is, al erkennen zij dat

geen symbolisch geschrift, maar alleen Gods woord

daarin regel en richtsnoer moet zijn. Zij achten dan

14 *
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28 Juni 1649.

29 Dec. 1648.

29 Aug. 1649.

21 Oct. 1649.

12 Aug. 1660.

ook nu die vereeniging ontijdig, maar hopen dat zij

eenmaal tot stand zal komen en waardeeren de toe

genegenheid, die in de vredespresentatie betoond is.

4 blz. fol.

1386. Dito op het voorgaande. Zij beklagen zich

dat de Vlamingen ook nu nog, nadat zij hun geloofs

belijdenis hebben overgezonden, er aan twijfelen, of

zij met hen in het geloofovereenkomen; zij verlangen

dat, indien er verschil bestaat, hun dit zal worden

aangewezen; zij meenen nog altijd, dat een voorloo

pige vereeniging de beste voorbereiding is tot het

sluiten van den vrede en dringen op nader antwoord

aan. 15 blz. fol.

1387. Brief van Pieter Grijspeert te Haarlem, aan

Tobias Govertsz. te Amsterdam, over het antwoord

op de vredespresentatie van de Waterlanders. 1 blz. 4°.

1388. Van de Vlaamsche gemeente te Leiden aan

die te Amsterdam, aandringende op een gesprek

met de gecommitteerden, die naar Oost-Friesland

en Hamburg zullen gaan, ten einde deze ook de

gemeenten in Friesland mogen raadplegen over de

onderhandeling met de Waterlanders. 1 blz. 4°.

1389. Van de Waterlandsche gemeente te Amster

dam, aan de Vlaamsche aldaar, met verzoek om de

voorgenomen vereeniging, die zij aan hare sociëteit

hebben voorgesteld te bevorderen en vooral de be

handeling daarvan te bespoedigen. 1 blz. fol.

1390. Van de Waterl. gemeente te Amsterdam, aan

de Vlaamsche aldaar, waarbij zij, na uitvoerige uit
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1668.

6 Mei 1668.

30 Aug. 1676.

eenzetting van de pogingen tot vereeniging, sedert

1641 aangewend, en na weêrlegging van al de be

zwaren door de Vlamingen daartegen ingebracht, op

nieuw tot een vereeniging wenschen te komen, ver

klarende: 1°. dat zij met de belijdenis van den Olijftak

overeenstemmen; 2°. in het beheer der gemeente

wederzijdsche verdraagzaamheid voorstellen; 3°. in den

predikdienst aan de leeraren bij eventuëel verschil

willen opleggen, zich aan de woorden der Schrift te

houden, en 4°. in de wijze der avondmaalsviering

en den voorgang bij het gebed elkanders gevoelen

willen eerbiedigen. Zij drukken daarbij tevens den

wensch uit dat het vooral op zulke plaatsen, waar

een Waterl. en een Vlaamsche gemeente bestaat,

eerlang tot een vereeniging moge komen. 4 blz. fol.

1391. Voorloopige bepalingen omtrent de vereeniging

de Waterl. gemeente met die bij het Lam, voorna

melijk betreffende de regeling der geldelijke aange

legenheden. 1 blz. fol.

1392. Akte van vereeniging tusschen de Vlaamsche

en de Waterl. gemeenten te Amsterdam, wederzijds

bekrachtigd. 3 blz. fol., in duplo.

4. Van 't Lam met de Kleine Zon.

1393. Brief van Mr. Pieter Eysen c. s., uit naam

zijner mede-dienaren (Kleine Zon), aan Galenus

Abrahamsz. Hij verzoekt van hem verklaring wat hij

verstaat onder verdraagzaamheid en onder Doopsgez.

en wat hij gelooft over de 11 artikelen. 3 blz. fol.
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2 Febr. 1677.

21 Febr. 1677.

4 Maart 1677.

28 April 1677.

22 Mei 1677.

30 Juni 1677.

1394. Concept-antwoord van Galenus Abrahamsz.,

uit naam van den kerkeraad op bovenst. schrijven,

vragende of het punt der onderl. verdraagzaamheid

het eenige is waarin zij verschillen en of zij, dit

verklaard zijnde, vereenigen willen. 2 blz. 4°.

1395. Toestemmend antwoord van die bij de Kleine

Zon op het voorg, schrijven, met de noodige ontwij

kingen. 1 blz. fol.

1396. Antwoord van de Vereen. gemeente aan die

van de Kleine Zon: ontraden de briefwisseling voort

te zetten en verlangen liever mondeling onderhoud.

2 blz. fol.

1397. Dito van die in de Kleine Zon, op bovengen.

schrijven: verklaren schriftelijk te willen voortgaan

en zijn bezwaard over het punt der verdraagzaam

heid, vooral ten aanzien der verwerping van alle

belijdenissen en het toelaten van ongedoopten bij het

avondmaal. 4 blz. fol.

1398. Concept-antwoord van de Vereen. gemeente

(door Galenus Abrahamsz. opgesteld) op een voor

stel om zich te vereenigen conform de belijdenis, geen

ongedoopte tot het avondmaal toe te laten enz.

(fragment.) 4 blz. fol. Waarschijnlijk antwoord op

het voorgaande stuk.

1399. Brief van die in de Kleine Zon, in antwoord

op een brief van 22 Mei van de Vereen. gemeente:

zij zijn bereid afgevaardigden te committeeren tot

mondeling onderhoud. 1 blz. fol.
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6 Oct. 1677.

31 Dec. 1677.

23 Jan. 1678.

5 Mei 1678.

24 Juli 1678.

1400. Van die in de Kleine Zon, in antwoord op

een brief van de Vereen. gem., 26 Aug. 1677; zij

verklaren zich bereid tot mondeling onderhoud, mits

vooraf de punten van het besprek schriftelijk gefor

muleerd worden. 2 blz. fol.

1401. Concept-antwoord van die bij het Lam op

bovenst. schrijven, nogmaals aandringende op mon

deling besprek en voorstellende des noods dat elke

gemeente op zich zelve blijve, maar de wederzijdsche

leeraren over en weêr preêken tot voorbereiding van

den vrede, welk voorstel zij niet twijfelen, dat de broe

derschap bij het Lam zal goedkeuren. 3 blz. fol.

1402. Antwoord van die in de Kleine Zon, op het

voorg.: de punten van geschil scherper formuleerende

en verklarende dat zij hun antwoord op het voorstel

niet kunnen geven, eer dit door de Broederschap

bij het Lam is goedgekeurd. 2 blz. fol.

1403. Concept-antwoord van die bij het Lam, op

het voorg. schrijven, zich verdedigende tegen het

verwijt alsof zij hun geloofsovertuiging zouden ver

bergen, met beroep op de Aanleiding van Galenus

Abrahamsz., nogmaals aandringende op vrede en

verklarende dat zij niet noodig achten het voorstel

aan hunne broederschap te doen, eer het door de

Kleine Zon is aangenomen. 6 blz. fol.

1404. Antwoord van die in de Kleine Zon, op het

voorg., zich verdedigende tegen de beschuldiging, dat

het vredemaken hun geen ernst is, zich beklagende

dat hun ontslagen leeraar Izaäk van Vreeden onder

begunstiging van het Lam te Gouda beroepen is en de
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25 Maart 1728.

16 Dec. 1751.

18 Dec. 1751.

20 Januari 1752.

21 Jan, 1752.

ketterij in de Aanleiding uitvoerig bestrijdende. Zijn

nu volstrekt ongezind tot vereeniging. 7 blz. fol.

5. Van 't Lam met de Jan-Jacobsgezinden.

1405. Verklaring van zestien leden der Jan Jacobs

gezinden of Oude Friezen, in de Bloemstraat, dat

zij hun kerkgebouw en alle verdere bezittingen der

gemeente afstaan aan de gemeente bij het Lam en

den Toren, waarmee zij vereenigd zijn, terwijl de

kerkeraad van deze mede verklaart, die goederen ont

vangen te hebben. 2 blz. fol.

6. Van de Zon met de Friezen.

1406. Extract-notulen van de gemeente de Arke

Noachs te Amsterdam, waarbij twee broeders gecom

mitteerd worden over de vereeniging met “de Zon”.

1 blz. fol.

1407. Dito dito, waarbij 5 artt. tot grondslag der

vereeniging worden voorgesteld, met een inliggend

concept. 2 blz. fol.

1408. Notariëel protest van vijf broeders der ge

meente bij de Arke Noachs, tegen de voorgenomen

vereeniging met “de Zon”. 9 blz. fol.

1409. Notariëel exploit, waarbij het voorgaande

protest aan Frans Houttuyn, als voorzitter van den

kerkeraad der gemeente de Arke Noachs, beteekend

wordt. 6 blz. fol.
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19 Febr. 1752.

21 Febr. 1752.

7 Juni 1752.

2 Oct. 1788.

2 Oct. 1788.

20 Oct. 1788.

1410. Akte van vereeniging, in 7 artt. verdeeld,

tusschen de gemeente de Arke Noachs en de Zon.

5 blz. fol.

1411. Brief van C. Lely, leeraar in de Arke Noachs,

aan M. Schagen, leeraar te Utrecht: zegt de hem

aangebodene predikbeurt op 22 Maart niet te kunnen

waarnemen en bericht, dat de vereeniging zijner ge

meente met die van de Zon 20 Febr. tot stand is

gekomen. 1 blz. 4°.

1412. Inventaris van geldwaardige en andere papieren,

in de kerkekamer van de Arke Noachs gevonden, en

naar die van de Zon overgebracht. 1 blz. fol. en

1 blz. 8°.

7. Van de Zon met de Groninger

Oude Vlamingen.

1413. Voorstel tot vereeniging van de Oude

Vlaamsche gemeente gedaan aan die van de Zon te

Amsterdam. 3 blz. fol.

1414. Lijst van vragen, door gecommitteerden van

de Zon, aan die van de Oude Vlaamsche gemeente

gedaan, en de antwoorden daarop, alles betreffende

de voorgenomen vereeniging. 3 blz. fol.

1415. Antwoord van die in de Zon, op n°. 1413,

met eenige aanmerkingen op de voorgestelde artt.

en den bepaalden eisch, dat de versch. leden der

Oude Vlaamsche gemeente van hunne instemming

zullen doen blijken. 3 blz. fol.
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22 Oct, 1788.

29 Oct. 1788.

29 Oct. 1788,

10 NOV. 1788.

27 Dec. 1788.

1416. Verklaring (eigenhandig geteekend) van vijf

en-dertig broeders en zusters der Oude Vlaamsche

gemeente, dat zij vóór de vereeniging zijn. 3 blz. fol.

1417. Aanteekening van J. C. Sepp, leeraar bij de

Oude Vlaamsche gemeente, over het gevoelen van

eenige leden zijner gemeente ten aanzien der voor

genomen vereeniging. 3 blz. 4".

1418. Antwoord van den kerkeraad der Oude Vlaam

sche gemeente, aan dien van de Zon, op hun schrijven

van 20 Oct. 2 blz. fol. met 4 bijlagen.

1°. Lijst van gealimenteerden en 't geen zij genieten.

2°. m m effecten aan de gemeente toekomende.

3°. Brief van A. Tieleman, leeraar, waarin hij zich

bereid verklaart voor 't geven van godsdienstonder

wijs en 't afwachten van een beroep, maar zitting

verlangt in de oud-diakensbank.

4". Verklaring van den koster, omtrent het bedrag

zijner emolumenten.

1419. Kopie-besluit van den kerkeraad in de Zon,

op de nadere voorstellen der Vlaamsche gemeente

d. d. 29 Oct. 1788. 2 blz. fol.

1420. Briefwisseling met P. van Dijk Jzn., diaken der

Oude Vlaamsche gemeente, over door hem gemaakte

bezwaren wegens de Vereeniging. 3 stuks. 3 blz. 4°.

15 Juni 1667.

7. Van het Lam met de Zon.

1421. Brief van den kerkeraad in de Zon aan dien
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11 Juni 1668.

19 Juli 1668.

6 Aug. 1668.

11 Sept. 1668.

22 Sept. 1668.

11 Mei 1672.

bij het Lam, tot wering van de vereeniging met

de Waterlanders en tot aanbieding van nadere vrede

handeling. 1 blz. fol.

1422. Vredes-aanbieding van die bij het Lam, aan

die in de Zon, ter gelegenheid der vereeniging van

het Lam met de Waterlanders. 2 blz. fol., met

kopie, 3 blz. fol.

1423. Antwoord van die in de Zon op de vredes

aanbieding van de Waterlanders. 2 blz. fol. -

1424. Antwoord van de Vereenigde gemeente op

bovenstaand schrijven: geneigd tot vrede, maar

ongezind tot het inroepen der bemiddeling van

buiten-leeraren, achten zij de vereffening van de

kerkegoederen nu vooral ontijdig. 2 blz. fol.

(in duplo.)

1425. Antwoord van die in de Zon, op bovenst.

schrijven van 6 Aug. 2 blz. fol.

1426. Antwoord van de Vereen. gemeente, op bovenst.

schrijven van 11 Sept., zich bereid verklarende ook

de buiten-gemeenten te raadplegen, zoodra de vrede

handeling voorloopig tot stand is, en dan tot de ver

effening der kerkegoederen te willen overgaan, met

den raad dat dit worde opgedragen aan de zelfde

commissie als ten jare 1666. 3 blz. fol. Met afschrift.

1427. Vredes-presentatie van die in de Zon aan de

Vereen. gemeente, waarbij ten grondslag gelegd wordt

van hun kant de Algemeene confessie, 1665 bij Pieter

Arentsz. en van de zijde der Vereenigden: de Con
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29 Sept. 1672.

20 Juli 1722.

28 Oct. 1795.

18 Nov. 1795.

fessie van de Waterlanders, gedrukt 1663 bij D. v. d.

Schueren. 13 blz. 4°.

1428. Antwoord van de Vereen. gemeente op het

vorenstaande: gezind tot vrede, achten zij echter het

nemen van belijdenissen tot grondslag der vereeniging,

ongeoorloofd, ongeraden en leidende tot nieuwen twist.

5 blz. fol., met concept. 16 blz. 4".

1429. Brief van Dirck Moeriaen en Maarten Mol,

aan die bij het Lam, voorstellende tot voorbereiding

eener volkomen vereeniging tusschen Zon en Lam,

dat de wederzijdsche leden voortaan tot het avondmaal

worden toegelaten en de leeraren over en weêr zul

len preeken. 3 blz. 4°.

1430. Antwoord van den kerkeraad bij het Lam, op

bovenst. schrijven: (zond. dat.) verklaren dat het eerste

geregeld geschiedt en het tweede in dezen tijd hun

bedenkelijk voorkomt. 3 blz. 4°.

1431. Rapport der commissie van de Zonsche ge

meente, in zake de vereeniging met die bij het Lam.

Haar eerste onderhoud heeft tot niets geleid, omdat

zij geen opening mocht geven omtrent den staat der

financiën. Zij verlangt daartoe nu vergunning en

ontraadt ten sterkste de broederschap in deze zaak

te kennen. 7 blz. fol.

1432. Dito dierzelfde commissie. Zij is den 2", 3" en

16" met de commissie der gemeente bij het Lam ver

gaderd geweest, maar de openlegging der financiën

maakte zulk een ongunstigen indruk, dat (hoe broe

derlijk en voorkomend ook de geheele onderhandeling
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12 Jan. 1801.

19 Febr. 1801.

11 Maart 1801.

1801.

7 April 1801.

was) ten slotte de kerkeraad bij 't Lam het aan

zoek voorloopig moet afwijzen. De commissie stelt

voor deze bezwaren weg te nemen, door nogmaals en

nu op veel ruimer inschrijvingen bij de leden aan te

dringen, waarna de vereeniging tot stand zou kunnen

komen. 7 blz. fol. en als bijlage de brief van den

kerkeraad bij 't Lam. 3 blz. 4°.

1433. Brief van die in de Zon aan die bij het Lam,

ter gelegenheid van den dood van Ds. G. van Hey

ningen (bij het Lam), voorstellende de in 1795 afge

broken onderhandelingen weder op te vatten en een

commissie daartoe te benoemen. 2 blz. fol.

1434. Circulaire-uitnoodiging aan oud-diakenen bij

het Lam en den Toren, tot het bijwonen eener ver

gadering over de vereeniging met de gemeente van

de Zon. 1 blz. 4°. Gedrukt.

1435. Brief van die in de Zon aan die bij 't Lam:

verblijden zich over de wijze, waarop hun voorstel

ontvangen is, hebben op ondergeschikte punten enkele

bedenkingen en dringen op spoed aan. 2 blz. fol.

1436. Mededeeling van den kerkeraad in de Zon

aan de broeders en zusters van die gemeente, op

welke voorwaarden de vereeniging der beide gemeen

ten beraamd is en waarop hun goedkeuring gevraagd

wordt. 5 blz. fol.

1437. Oproepingsbriefje van de leden bij de Zon,

tot een vergadering waarin over de vereeniging met

“het Lam” zal gehandeld worden. 1 blz. 8°.
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22 April 1801.

28 Febr. 1643.

15 April 1743.

23 April 1776.

3 Aug. 1790.

9 Febr. 1797.

1802-1810.

1438. Overeenkomst waarop de Doopsg. gemeenten

bij 't Lam en in de Zon zich met elkander vereenigd

hebben tot de vereenigde Doopsgezinde gemeente te

Amsterdam. 9 blz. fol.

VI. VERHOUDING ToT ANDERE DooPsGEZINDE

GEMEENTEN.

A. BINNENSLANDs.

1. Briefwisseling.

Aalsmeer.

1439. Ondert. Heertgen Cornelis, verzoekt doop en

avondmaal te komen bedienen. 1 blz. 4°.

1440. Aanneming van attestatie onder voorwaarde

van bedeeling, indien de gemeente daartoe niet in

staat mocht zijn. Leeraar: Jan de Bleyker. 2 blz. 4°.

1441. Van den leeraar Arnoldus Abelsz. Venema:

dankbetuiging voor verleende hulp aan zijn broeder

Aldert Abelsz. Venema. 2 blz. 40.

1442. Geven kennis dat C. Schermer aldaar beroepen

is en verzoeken voor hem dezelfde subsidie als wijlen

Ds. H. Stuurman genoot.

1443. Zij vragen raad hoe te handelen met de opgave

van de goederen, effecten en eigendommen der ge

meente, die hun door de overheid wordt afgevorderd.

2 blz. 4°.

1444. Aanvraag om subsidie. 5 stuks.
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6 Dec. 1803.

April 1804.

3 Jan. 1805.

13 Juli 1807.

29 Sept. 1807.

26 Mei 1816.

28 Aug. 1833.

7 Nov. 1844.

1445. Om ondersteuning eener predikantsweduwe

van Ameland, vroeger te Aalsmeer. 2 blz. 4°.

1446. Zij berichten dat hun leeraar C. Schermer

wegens wangedrag in hechtenis is genomen en ver

zoeken voortdurende subsidie tot het bekomen van

een nieuwen leeraar. 2 blz. fol.

1447. Over aflossing eener obligatie ten laste van

de Zon. 1 blz. 4°.

1448. Na 't vertrek van hun leeraar willen zij het

beroep opdragen aan Ds. G. J. v. Rijswijk, maar ver

zoeken, om daarin te slagen, continuatie der subsidie.

2 blz. 4°.

1449. Om advies bij hunne voortdurende vacature.

3 blz. 4°.

1450. Om subsidie ten einde te voorzien in de vaca

ture ontstaan door het vertrek van W. v. d. Hoek.

3 blz. fol.

1451. Van den leeraar T. W. Venema, over eene

zuster der gemeente met attestatie naar Amsterdam

vertrokken. 4 blz. 4°.

1452. Verzoek om hulp voor den herbouw van kerk

en pastorie. 4 blz. 4°.

(volg:#hond 1453. Om hulp bij de moeielijkheden, die aldaar
.)
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19 Nov, 1790.

21 Febr. 1670.

5 Sept. 1675.

23 Febr. 1678.

ontstaan zijn door Ds. Volkert de Graaf, leeraar te

Blokzijl. 1 blz. fol.

1454. Informatie over Christine Schröder. 1 blz. 4°.

Alkmaar.

1455. Concept-brief van de gemeente bij het Lam

aan de Waterlandsche te Alkmaar. Zij beklagen zich

dat daar eenige punten van beschuldiging tegen

hunne rechtzinnigheid in de leer zijn ingebracht,

verlangen die te kennen en wenschen zich daarop te

verantwoorden, terwijl zij het vaststellen van eenige

artt., waaraan de Amst. leeraren, die te Alkmaar

komen preêken, zouden gebonden zijn, beantwoorden

met de opmerking, dat zij dan liever niet tot een

beurt worden uitgenoodigd. Willen de Alkmaarders

de punten van beschuldiging in de “rustkist” leggen,

dan zal het nog aangenamer zijn. 2 blz. fol.

1456. Verzoekt om doop en avondmaal te komen

bedienen. 1 blz. 4°.

1457. Zij verklaren zich bereid ook Lamistische

leeraren tot den predikdienst uit te noodigen, mits

deze zich verbinden: 1°. om niets te prediken dat

met de Alg. Belijdenissen in strijd is, en 2°. geen

anderen tot deelneming aan het avondmaal uit te

noodigen, dan die op belijdenis gedoopt zijn. Door

deze voorwaarden meenen zij den vrede te kunnen

bewaren, ook met de Zonisten, waarop zij prijs

stellen. 1 blz. fol. met kopie 1 blz, fol.
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15 Maart 1678.

19

Maart 1678.

Maart 1678.

Maart 1678.

1458. Verklaring van den kerkeraad van 't Lam,

in antwoord op den vorigen, waarbij zij zich ver

binden aan het 1e punt te voldoen en omtrent het

2e verklaren, dat de gewone noodiging voor het

avondmaal, omdat zij tot geschil in de gemeente

aanleiding geeft, liever moest worden weggelaten,

maar dat zij voor het overige van meening zijn,

dat wie aan het avondmaal deel neemt, zich vooraf

volgens de instelling van Jezus en het gebruik der

oudste kerk, moet laten doopen. 2 blz. fol.

1459. Brief van Dirk Jacobs te Alkmaar, aan A.

van Halmael te Amsterdam. Hij verklaart dat de

Alkmaarders met het antwoord van Amsterdam op

de 1e voorwaarde ten volle tevreden zijn maar omtrent

dat op de 2° nog eenige nadere inlichting wenschen.

1 blz. fol.

1460. Van Leendert Abrahamsz. te Alkmaar, aan

A. van Halmael te Amsterdam, van gelijken inhoud

als boven. 1 blz. fol.

1461. Nadere verklaring van den kerkeraad bij het

Lam, omtrent de 2e voorwaarde door haar gesteld.

Zij hebben die verklaring zóó ingericht, omdat zij zich

bezwaard zouden achten godvruchtige leden van andere

gezindten, die alléén als kind gedoopt zijn, van de

avondmaalstafel te weren, terwijl zij aan den anderen

kant een strenger toezicht op de leden en een krach

tiger handhaving van de tucht, ook ten aanzien van

het avondmaal, zeer wenschelijk zouden achten. Den

vorm der uitnoodiging wenschen zij aan het goed

vinden van de onderscheiden leeraars over te laten,

3 blz. fol.

15
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14 Aug. 1680.

21 Aug. 1680,

31 Aug. 1680.

25 Dec. 1697.

16 Sept. 1738.

1462. Vragen opheldering waarom het Lam zich

aan hen onttrekt en de gemeente op den Konings

weg bedient. 1 blz. fol.

1463. Vermelden de bezwaren waarom zij zich met

de gemeente op den Koningsweg niet kunnen ver

eenigen, waarop het Lam had aangedrongen. 2 blz. fol.

1464. Zijn niet gezind tot een gesprek, dat die bij

het Lam wilden, maar verlangen schriftelijk ant

woord op hunne bezwaren. 1 blz. fol.

1465. (Van den Koningsweg), over een gealimen

teerde. 1 blz. 4°.

1466. Brief van Theodulus Phaulonius aan Jacob

Seyen, leeraar te Alkmaar, zond. datum, hij beklaagt

zich dat Seyen op den voorgaanden. Donderdag over

de Nederlandsche beroerten en den prins van Oranje

in zijn preek heeft gesproken en op den daaraanvol

genden Zondag de geschiedenis van Herodes, Diony

sius, Damocles en Tarquinius heeft omgehaald, tot

groote verveling zijner toehoorders; hij waarschuwt

hem, dat dit niets tot stichting kan bijdragen, hem

gevaar doet loopen om bij de overheid te worden

aangeklaagd en sommigen niet-Doopsgezinden, die

onder zijn gehoor waren, aanleiding geeft tot de be

schuldiging, dat in de Waterl. gemeenten gepreekt

wordt evenals broer Cornelis deed, 't geen den schrijver

als lid dier gemeente zeer na aan het hart gaat. In

het Latijn. 1 blz. fol.

1467. Van J. Verfalje: vraagt om de laatst ver

schenen subsidie aan wijlen zijn vader als leeraar

toegekend. 2 blz. fol.



227

23 Aug. 1747. 1468. Verzoek om een proponent in commissie,

daar Joannes Stinstra voor het beroep heeft bedankt.

1 blz. 4°.

10 Juli 1771. 1469. Van Corn. Bruyn leeraar: vraagt om onder

steuning bij de voorbereidende studie van zijn twee

zoons. 3 blz. 4°.

Almeloo.

1470. Zond. datum. Zij geven hunne bezwaren te

kennen over eene resolutie dd. 25 Maart 1797, van

representanten des volks van Overijsel, waarbij van alle

kerkgezindten een nauwkeurige opgave geëischt wordt

van de goederen en inkomsten der gemeente, welk

besluit als bijlage aan den brief wordt toegevoegd. Zij

wenschen het oordeel van Amsterdam te vernemen.

4 blz. 4°.

25 Mei 1799. 1471. Tot geleide eener kopie van hun request aan

de burgers vertegenwoordigers ter zake der burger

wapening. 3 blz. 4°.

Ameland.

(NEs, BALLUM EN HoLLUM, Waterlanders.)

1708-1716. 1472. Om de gewone jaarlijksche subsidie. 8 st. 4°.

26 Juni 1735. 1473. Van Gerlof Tjerks Seilemaeker, oud-leeraar

aldaar: vraagt hun tusschenkomst om zich met zijn

gemeente, waarvan hij 20 jaar en langer vervreemd

is, te verzoenen. 2 blz. fol.

15 *
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4 Aug. 1735.

10 Aug. 1735.

22 Sept. 1735.

29 Mei 1740.

29 Mei 1740.

1743-1746,

1474. Van den leeraar Douwe Abesz Tichelaar aldaar

met naricht over de zaak van G. T. Seilemaker,

waaraan nog toegevoegd is een onderschrift van . . .

Hessels, oudsten leeraar der gemeente te Holwerd.

3 blz. 4°.

1475. Van G. T. Seilemaker: op nieuw zijn gezind

heid tot vrede betuigende en met dringend verzoek

dat de twistzaak tusschen hem en Tichelaar, ôf in

een vergadering op Ameland ôf te Amsterdam in

bijzijn van onpartijdige rechters zal worden beslist.

3 blz. fol.

1476. Van denzelfde. Hij beklaagt zich nog geen

antwoord ontvangen te hebben, herhaalt zijn betui

gingen en zijn verlangen naar onderzoek. Met con

cept-antwoord, 29 Sept. 1735, waarbij op onderlinge

verzoenlijkheid krachtig wordt aangedrongen, maar

de kerkeraad zich onbevoegd verklaart het geschil

uit te maken. 4 blz. 4°.

1477. Brief van denzelfde met bericht van de be

hoeftige omstandigheden, waarin hij verkeert. 1 blz. fol.

1478. Van denzelfde, met groote klachten over de

gemeente, wegens voortdurende lastering en weigering

van onderhoud. 3 blz. fol.

1479. Verzoek om voortdurende subsidie. 2 blz. 4°.

1480. Bericht van het overlijden van hun oudsten

leeraar Douwe Abesz., op 6 Mei. 2 blz. 4°.

19 Mei 1746.

2 Jan. 1747. 1481. Verzoek om continuatie van de subsidie om
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19 NOV. 1775.

17 Dec. 1775.

25 Dec. 1786.

28 Maart 1788.

16 Nov. 1789.

7 Jan. 1790.

1 Nov. 1792.

1793-1800.

een vasten leeraar te kunnen bekomen, waaraan zij

de voorkeur geven boven het aanbod, dat een pro

ponent in commissie bij hen zou komen. 1 blz. fol.

1482. Verzoek om ondersteuning wegens den nood

der gemeente. 1 blz. 4°.

1483. Dankzegging voor de ontvangen gift. 1 blz. 4°.

1484. Over 't inleveren van attestaties en de be

voegdheid van hunne leden om, ook zonder attestatie

te hebben ingediend, aan 't avondmaal te Amsterdam

te mogen deelnemen. 2 blz. fol.

1485.Van den leeraar P. S. de Vries, om ondersteuning

wegens zijn bekrompen jaarwedde (f 300) gelijk

vroeger D. A. Tichelaar die genoten heeft. 2 blz. 4".

1486. Van den leeraar Arn. Abelsz. Venema. Be

schikt over de subsidie, hem wegens zijn dienst te

Aalsmeer toegelegd en bericht dat hij, nu op Ame

land beroepen, 15 Nov. aldaar zijn intreê gedaan

heeft. 2 blz. 4°.

1487. Van denzelfde, over zijn subsidie en ver

schillende bijzonderheden betreffende zijn gemeente.

3 blz. 4°.

1488. Van denzelfde, zich aanbevelende voor onder

steuning, ook in 't belang zijner studiën, ôf, indien

mogelijk, voor verplaatsing naar een andere gemeente.

2 blz. 4°.

1489. Vijf brieven van denzelfde: beschikt over

subsidie en vraagt continuatie daarvan. 5 blz. 4".
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1797-1806.

27 Juli 1801.

5 Juni 1805.

22 Juni 1805.

20 Juli 1805.

28 Maart 1807.

15 Sept. 1808.

20 Febr. 1809,

6 NOV. 1837.

16 Mei 1838.

1490. Van den leeraar Paulus Simonsz. de Vries;

berichten over zijn subsidie en verzoek om voort

during daarvan; 15 stuks, ieder van 1 blz. 4°.

1491. Van L. C. Kramer, wed. van Ds. Venema,

verzoekende om ondersteuning. 1 blz. fol.

1492. Van den leeraar P. S. de Vries, om ondersteu

ning vragende in zijne ziekte, daar de gemeente

hem niet langer zijn tractement voldoet, met kopie

antwoord. 3 blz. en 1 blz. 4".

1493. Kopie-brief van den Amsterdamschen kerke

raad aan diakenen der gemeente Nes en Hollum

op Ameland, met raadgevingen omtrent de beste

wijze om haren leeraar P. S. de Vries een emeritaat

te verleenen. 2 blz. 4".

1494. Van Paulus Simonsz. de Vries, dankzegging

voor genoten ondersteuning. 1 blz. 4°.

1495. Verzoeken goedkeuring op het beroep van

Dirk Huisman in plaats van den overleden Paulus

Simonsz. de Vries en voortduring van de subsidie.

4 blz. 4°.

1496. Verzoeken subsidie. 2 blz. 4”.

1497. Over de vereffening eener nalatenschap.

1 blz. 4°.

1498. Uitvoerige berichten over den geldelijken

toestand der gemeente en aanvrage om hulp. 2 blz. 4°.

1499. Dankbetuiging voor genoten ondersteuning.

1 blz. 4°.
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4 Febi,#2 mei 1500. Aanvraag om hulp bij de noodige vertimme

- ring van haar kerkgebouw en mededeeling over hare

toenadering tot de gemeente der Jan-Jacobsgezinden.

2 stuks 12 blz. 4°.

25 Mei 1841. 1501. Verzoek om hulp tot de stichting van een

nieuw kerkgebouw. Met kopie-antwoord. 2 blz. 4°.

15 April 1844. 1502. Aanvraag om hulp voor den opbouw eener kerk.

2 blz. fol.

21 Juni 1850. 1503. Om ondersteuning tot herstelling van de

pastorie. 3 blz. 4°.

28 Sept. 1850. 1504. Over het gedrag van hunnen leeraar. 3 blz. 4".

6 Nov. 1850. 1505. Van den leeraar J. H. Costers, met nadere

inlichtingen over zijn gedrag. 3 blz. 4°.

###*# 1506. Vragen een geldelijke ondersteuning tot her

* "stel van de pastorie. Samen 4 blz. 4.

2 Febr. 1854. 1507. Verzoek om eene collecte ten behoeve hunner

armen te houden. 1 blz. 4°.

Ameland.

(HoLLUM, BALLUM EN NEs, Vlamingen of

Jan-Jacobsgezinden.)

14 Oct. 1805. 1508. Over een attestatie waaraan de getuigenis

omtrent den wandel ontbrak. 2 blz. 4°.

9 Mei 1809. 1509. Deelen uitvoerig hunne behoefte mede en

vragen raad en ondersteuning. 2 blz. fol.
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7 Nov. 1809.

6 Dec, 1810.

26 Oct. 1812.

27 Sept, 1885.

1 Aug, 1837,

8 Maart 1841.

4 Oct. 1843.

28 Sept. 1846.

2 Aug. 1848,

27 Dec. 1850,

13 Jan. 1851.

1510. Brief van de gemeente te Haarlem, inhoudende

uitvoerige berekeningen en plannen eener negotiatie

ten behoeve van de gemeente der Jan-Jacobsgezinden

op Ameland. 10 blz. fol.

1511. Voorstel tot het doen van pogingen, om vrijdom

van den krijgsdienst voor alle Doopsgez. te erlangen.

2 blz. 4”.

1512. Uitvoerige opgaaf van den toestand der ge

meente en aanvraag om hulp. 2 blz. fol.

1513. Vragen om geldelijke hulp, 2 blz. fol.

1514. Informaties over eene zuster aan wie atte

statie is afgegeven. 2 blz. 4°.

1515. Van D. C. de Groot, om ondersteuning voor

den leeraar Douwe Klaasz. Hinnes. 2 blz. fol.

1516. Inlichtingen over een lid met attestatie van

daar vertrokken. 1 blz. 4°.

1517. Van den leeraar Hendrik Jansen de Jong:

dank voor genoten ondersteuning. 1 blz. 4°.

1518. Van den burgemeester van Ameland, over

moeielijkheden ter zake van armbedeeling met dia

kenen der Jan-Jacobsgemeente aldaar. 3 blz. 4°.

1519. Inlichting omtrent eene zuster met onvolledige

attestatie overgekomen. 1 blz. 4°.

1520. Inlichtingen over eene zuster herwaarts met

attestatie vertrokken. 3 blz. 4".
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12 Juli 1853.

11 Juni 1699.

18 Febr. 1761.

11 en 24 Juli 1804.

29 Dec. 1804.

13 Oct. 1811.

1521. Circulaire: aanvrage om collecte voor den

bouw eener pastorie. 1 blz. 4°. druks.

Amersfoort.

1522. Van den leeraar Salomon Stenfoort aan

Galenus Abrahams, in antwoord op de circulaire van

het Lam: Amersfoort zal bijdragen, zijn filiaal-ge

meente Bunschoten is daartoe niet in staat, maar

hij zelf staat f 30 af van de reiskosten derwaarts,

die hij geniet. 1 blz. 4°.

St. Anna Parochie.

1523. Van Robijn Arjensz. te Harlingen, tot geleide

eener kwitantie over toelage aan de gemeente

Annakerk en Bildzijl. 1 blz. 4°,

Arnhem.

1524. Twee brieven van de gemeente te Zutfen,

over het Mennonietenfonds te Arnhem en de tot

nog toe mislukte maatregelen, om het beheer daar

van in handen te krijgen. 3 en 1 blz. 4°.

1525. Van D. Evekink, diaken te Zutfen, over

het genoemde fonds en de wijze, waarop dit bestuurd

wordt. 2 blz. 4".

1526. Van de gemeente Zutfen. Verzoekt dat de

kerkeraad den heer T. Scheltema machtige om het
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21 Jan. 1853.

16 Jan. 1856.

14 Maart 1856.

13 April 1856.

Dec. 1854.

17 Jan. 1857.

19 Juli 1771.

noodige te doen ten aanzien van 't genoemde fonds.

Zij verlangen tevens een proponent als hulpprediker.

3 blz. 4".

1527. Dankbetuiging voor de gehouden collecte.

2 blz. fol.

1528. Van den leeraar H. Haga, tot geleide van

een present-exemplaar zijner intreêrede. 1 blz. 4°.

1529. Over den termijn van kennisgeving omtrent

de aanneming eener attestatie. 1 blz. 4°.

1530. Verzoek om een schriftelijke verklaring, dat

het beheer van het Mennonieten-fonds te Arnhem,

vroeger opgedragen aan den Amsterd. kerkeraad,

overgegaan is op den kerkeraad te Arnhem. Met 3

bijlagen, samen 4 blz. 4°.

Baard.

1531. Circulaire, hulp verzoekende voor de stichting

eener nieuwe kerk en verbouwing der pastorie. 2 blz.

4°. in druk.

1532. Circulaire: dankbetuiging voor de ontvangen

giften. 2 blz. 4". in druk.

Barsingerhorn.

1533. Kopie-brief van den Zonschen kerkeraad,
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24 Nov. 1782.

24 Juni 1790.

2 Aug. 1790.

9 Aug. 1790.

21 Juni 1808.

7 Juli 1821.

19 Sept. 1821.

aan dien te Barsingerhorn en Kolhorn, over het

beroep van een predikant aldaar, met aanteekening

van het daarover verhandelde in de Sociëteitsver

gadering. 4 blz. 4°.

1534. Bericht over de gemeenten aldaar en het

wenschelijke van hare vereeniging, zij stellen voor

een proponent te beroepen en bieden f 300 en

pastorie aan, zonder zich in te laten met hetgeen

Amsterdam daaraan wil toevoegen. Zij verwonderen

zich dat de andere gemeente, die veel vaste goederen

bezit, om subsidie gevraagd heeft. 1 blz. 4°.

1535. Aanzoek om hulp tot herbouwing van kerk

en pastorie te Kolhorn, die 15 Sept. 1788 verbrand

zijn, met kopie-antwoord van 10 Juli, waarin nadere

opgaven omtrent hunne behoeften verlangd worden.

3 blz. 4°.

1536. Antwoord op den vorigen, met de verlangde

opgaven. 2 blz. 4°.

1537. Vervolg op den voorgaanden, vooral om het

gerucht tegen te gaan, alsof de herbouw te Kolhorn

en de kerk te Barsingerhorn niet noodig waren.

2 blz. 49.

1538. Verzoek om subsidie. 2 blz. fol.

1539. Dito om ondersteuning in hunne zeer ver

achterde financiën, met uitvoerige opgave van de

oorzaken van dien achteruitgang. 3 blz. fol.

1540. Bericht dat de vereeniging met naburige
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12 Sept. 1838.

Sept. 1839.

26 Dec. 1839.

24 Mei 1764.

gemeenten niet wel mogelijk is en financiëel niet

zou baten. 2 blz. 4°.

Berlicum.

1541. Circulaire van S. Blaupot ten Cate, leeraar

te Akkrum, om ondersteuning tot het weder op

richten eener Doopsgez. gemeente te Berlicum, met

toelichting van denzelfde. 2 blz. druks en 2 blz.

schr. 4".

1542. Circulaire van dankbetuiging voor genoten

ondersteuning. 2 blz. druks 4°.

1543. Dankbetuiging voor de gehouden collecte,

maar met verzoek om raad tot verdere hulp.

1 blz. 4°.

----------------

Beverwijk.

1544. Zond. datum. Zij hebben in 1668 een huis

gekocht en vertimmerd tot kerk, voor f 1676, maar

niet meer gecollecteerd dan f 950 en verzoeken hulp

voor 't ontbrekende. 2 blz. fol.

Blessum.

1545. Zij vragen hulp voor den bouw eener nieuwe

kerk, waaraan nog f 1000 te kort komt. Bijgevoegd:

een brief van J. Cuperus, leeraar te Utrecht, 29 Mei



237

1764, met bijzonderheden over die gemeente en haar

verzoek krachtig aandringende. 4 blz. 4°.

, "w

Blokzijl.

1 Dec. 1705. 1546. Vragen f 600 ten behoeve hunner diaconie,

die door de scheuring der gemeente in Lamisten en

Apostoolschen veel geleden heeft. 4 blz. 4°.

2 Maart 1706. 1547. Dankzegging voor een gift van f250 en voor

den raad, om ook bij de gemeente te Haarlem hulp aan

te vragen, die hun f 200 geschonken heeft. 3 blz. 4°.

26 Maart 1707. 1548. Van den leeraar Jacob Hendriks Brouwer,

verzoekende onderstand voor zich en twee zijner leden,

daar hij door gevangenschap wegens een vraagboekje

“Onderwijs naer den wegh ten Hemel” in ongelegen

heid geraakt is. 8 blz. 4".

2 "#" Juli 1549. Over moeielijkheden wegens het preeken van

den leeraar Kempen. 4 stuks.

10 Mei 1746. 1550. Verzoek om subsidie. 1 blz. 4°.

* Oet. 1771. 1551. Verzoeken raad en hulp bij den voorgenomen

bouw van een nieuwe kerk. 3 blz. fol.

29 Oet. 1771. 1552. Dankbetuiging voor de ontvangen gift, die

echter tegen verwachting zóó klein is, dat zij elders

hulp zullen moeten zoeken. 1 blz. 4".

2 sept. 1772, 1553. Het oude gebouw is afgebroken, maar de

materialen daarvan zijn zóó tegengevallen, dat zij
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29 Dec. 1785.

16 Mei 1786.

5 Oct. 1786.

3 Dec. 1793.

7 Febr. 1797.

29 Juli 1799.

16 Dec. 1799.

17 Oct. 1801.

13 Maart 1802.

niet in staat zijn het nieuwe gebouw te bekostigen,

waarom zij weder hulp vragen. 1 blz. fol.

1554. Zij wenschen aan een proponent het beroep

aan te bieden, maar verlangen vooraf regeling der

jaarwedde en hulp daartoe. 2 blz. 4°.

1555. Berichten dat zij den proponent Veenstra

beroepen hebben en verzoeken goedkeuring daarop.

1 blz. 4°.

1556. Berichten de intrede van den nieuwen leeraar

Jacob Ruertsz. Veenstra, op 24 Sept. 1 blz. 4°.

1557. Aanvraag om een proponent op beroep ter

vervulling der vacature, die door het afzetten van

hun leeraar ontstaan is. 2 blz. 4°.

1558. Verzoeken dat de proponent Zuyderbaan op

beroep zal komen preeken. 2 blz. 4°.

1559. Beschikken over de subsidie en danken voor

de ondersteuning door Amsterdam gegeven aan hun

request ter zake der burgerwapening. 2 blz. 4°.

1560. Van R. G. Zuyderbaan: bericht dat de ge

meente te Grouw N. Messchaert beroepen heeft en,

daar deze persoon niet tot de sociëteit van het Lam

behoort, zijn tusschenkomst heeft gevraagd om de

goedkeuring op dit beroep te verwerven. 2 blz. 4°.

1561. Aanvraag om subsidie.

1562. Berichten dat de beide gemeenten aldaar zijn
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14 April 1802.

29 Sept. 1802.

14 Oct. 1804.

15 Oct. 1804.

5 Nov. 1805.

18 Jan. 1756.

19 Febr. 1756.

vereenigd, onder mededeeling van de voorwaarden,

daarbij vastgesteld. 2 blz. 4°.

1563. Dankbetuiging voor de gelukwenschen bij de

vereeniging en voor het daarbij gevoegde geschenk

van tien bijbels. 2 blz. 4°.

1564. Berichten het overlijden van den leeraar

Romke Gerrits Zuiderbaan. 2 blz. 4°.

1565. Brief van den leeraar J. v. d. Berg, over

moeilijkheden tusschen hem en den kerkeraad gerezen

en het voornemen om hem een proponent ter zijde

te stellen. 3 blz. 4°.

1566. Kopie van een besluit van den kerkeraad,

waarbij twee leden gemachtigd worden de hulp van

een candidaat en voortduring der subsidie bij den

Amsterdamschen kerkeraad te verzoeken. 2 blz. fol.

1567. Kennisgeving dat de leeraar Jan v. d. Berg

zijn ambt heeft neergelegd. 1 blz. 4°.

Bolsward.

1568. Verzoeken f 50 verhooging van de toegezegde

subsidie ad f 100, ten einde daardoor in staat te zijn

tot het doen van een beroep. 2 blz. 4°.

1569. Dankzegging voor 't gunstig antwoord en

bericht dat zij nu beroepen hebben Ds. van der

Horst. 2 blz. 4°.
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14 Nov. 1756.

15 Sept. 1758.

2 NOV. 1758.

1760-1802.

16 Sept. 1764.

27 Mei 1765.

30 Juni 1765.

19 Aug. 1765.

26 Jan. 1766.

18 Nov. 1766.

1570. Berichten Ds. G. Rekker beroepen te hebben.

1 blz. 4".

1571 Noodigen den proponent Klopper tot het ver

vullen van twee predikbeurten op beroep. 2 blz. fol.

1572. Kennisgeving dat zij den proponent Nicolaas

Klopper beroepen hebben en de toezegging eener

subsidie van f 150 jaarlijks dankbaar aanvaarden.

1 blz. fol.

1573. Zij beschikken over de subsidie en vragen

continuatie daarvan. 23 stuks.

1574. Aanvraag om proponenten. 1 blz. 4°.

1575. Zond. datum. Berichten het beroep van Samuel

Tak. 2 blz. 4°.

1576. Bericht dat S. Tak bedankt heeft. 2 blz. 4°.

1577. Zond. datum. Berichten het beroep van Wybo

Hesseling aldaar. 2 blz. 4°.

1578. Over vervulling van den predikdienst. 1 blz. 4°.

1579. Berichten het beroep van Hoyto Tichelaar.

2 blz. 4°.

1580. Berichten dat zij H. Tichelaar, nu op Tessel,

beroepen hebben en verzoeken goedkeuring daarvan.

2 blz. 4°.

1581. Verzoeken dat hun leeraar H. Tichelaar, die
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18 Sept. 1768.

9 Dec, 1771.

24 Juli 1772.

13 Oct. 1772.

20 Maart 1781.

7 Mei 1787.

8 Mei 1787.

het beroep naar Amsterdam heeft aangenomen nog

eenigen tijd zijn vertrek moge uitstellen, en er dien

tusschentijd eenige proponenten op beroep komen

preêken. 2 blz. 4°.

1582. Berichten het beroep van Syne Abbema, daar

hun leeraar het beroep naar Leiden heeft aange

nomen. 1 blz. 4°.

1583. Verzoeken dat de proponent K. J. Dam, die

bij hen in commissie is, nog drie maanden daarmede

voortga en dringen nog eens op verhooging van

subsidie aan. 2 blz. 4°.

1584. Verzoeken dat de proponent A. Wynants

tot hen zal overkomen. 1 blz. 4°.

1585. Zond. datum: Berichten het beroep van A.

Wynants, en brief van A. Wynants, 13 Sept. 1772,

met gelijk bericht. 2 blz. 4°.

1586. Verzoeken den proponent A. van Delden in

commissie, zoolang A. Wynants het beroep nog in

beraad houdt. 1 blz. fol.

1587. Zond. datum: Verzoeken een proponent in

commissie wegens het vertrek van hun leeraar A.

van Groenou naar Wormerveer. 1 blz. 4°.

1588. Berichten het beroep van den proponent

Gerrit Hesselink. 1 blz. 4".

1589. Berichten dat zij Ds. Staal hebben beroepen.

2 blz. 4".

1590. Bericht van A. Staal, leeraar te Goes, dat

16
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28 Jan. 1788.

19 Febr. 1788.

6 Sept. 1788.

21 Nov. 1807.

30 Juli en 13

Sept. 1808.

18 Oct. 1808.

5 en 27 Mei 1856.

7 Jan. 1800.

hij aldaar beroepen is en 't beroep heeft aangeno

men. 2 blz. 4°.

1591. Van A. Staal aldaar, met bericht dat hij

't beroep naar Leeuwarden heeft aangenomen en

met verzoek om de hem verleende particuliere toelage

nog drie jaren te mogen genieten. 3 blz. 4".

1592. Wegens het vertrek van den leeraar A.

Staal hebben zij M. Hesseling van Huizen beroepen,

die echter een hooger tractement begeert, waarom

zij vermeerdering van subsidie aanvragen. 3 blz. 4°.

1593. Aanvraag om een proponent in commissie.

1 blz. 4°.

Borne.

1594. Verzoek om subsidie ten einde in 't beroep

te slagen. 2 blz. fol.

1595. Verzoeken vergunning dat de proponenten

Plantinus en van Cleeff een beurt op beroep vervullen.

1 en 2 blz. 4".

1596. Over de vervulling der vacature. 2 blz. 4°.

1597. Van een Doopsgezinde te Borne om onder

steuning tot het aftimmeren van zijn huis. 2 stuks.

Bovenknijpe.

1598. Van Jan Anders, om tusschenkomst bij de
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17 Juni 1650.

17 Juni 1687.

13 October 1687.

10 Dec. 1687.

6 Jan. 1688.

17 Oct. 1688.

hevige geschillen, die in de gemeente heerschen over

den leeraar A. Cuperus. 1 blz. fol.

Brielle.

1599. Over het trouwen voor het Gerecht en eene

daaromtrent gerezene moeielijkheid in de Amsterd.

gemeente. 2 blz. fol.

1600. Vragen hulp in den predikdienst bij ziekte

van den leeraar Jan Abrahamsz. 1 blz. 4°.

1601. Vragen continuatie van hulp in den predik

dienst. 1 blz. 4°.

1602. Over hetzelfde onderwerp en verzoeken ant

woord op het voorgaand schrijven. 1 blz. fol.

1603. Betuigen hun dank dat in den predikdienst

zal voorzien worden, door spoedige overkomst van

een leeraar. 1 blz. 4°.

1604. Aan de Zuid-Hollandsche sociëteit, om Jochem

van Loon in plaats van Evert Buys tot hulpprediker

te hebben. (Kopie.) 1 blz. 4°.

1605. Van Willem Suderman, scriba der Z. H.

Sociëteit: ondersteunt het verzoek van de gemeente

Brielle. 1 blz. 4°.

22 Oct. 1688.

8 Oct. 1692. 1606. Vragen verhooging van subsidie, daar anders

hun leeraar Frederik Volkerts vertrekt. 1 blz. fol.

- - - - ---- - -

16 *
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Febr. 1856.

Januari 1859.

10 Sept. 1694.

5 en 16 Nov. 1685.

25 Maart 1713.

27 Aug. 1714.

Broek op Langendijk.

1607. Circulaire om ondersteuning bij den bouw

van hare kerk en pastorie, met nadere inlichtingen

daarover, dd. 8 April. 2 blz. 4°. dr. en 3 blz. 4°.

1608. Dito, dankzegging voor genoten ondersteuning

bij den bouw der kerk. 1 blz. 4°. dr.

Brouwershaven.

1609. Tot geleide van f 66 gecollecteerd voor de

Paltzer broederen. 2 blz. fol.

Bunschoten.

1610. Zeven brieven: een van Delft, een van Haar

lem, twee van Rotterdam, een van den Briel, een

van Gouda, een van Leiden. Zij keuren het voorstel

goed om aan de weduwe van Jan Barents, leeraar te

Bunschoten, het loopende tractement uit te betalen.

den Burg op Tessel.

1611. Vragen f 200 subsidie voor een beroep, daar

hun leeraar Claes Mulder naar Rotterdam vertrok

ken en zijn ambtgenoot Dirck Pietersz. Keyser ge

storven is. 2 blz. fol.

1612. Vragen goedkeuring om Jan de Wit van

Oost-Graftdijk te beroepen. 2 blz. 4°.
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6 Nov. 1714.

1 Nov 1714.

28 Nov. 1714.

7 Jan. 1715.

1O Maart 1715.

5 Mei 1715.

27 Mei 1715.

1613. Nemen genoegen met het beroep van Claes

Jacobs, hebben een vrije woning voor hem aan de

Waal gehuurd en verzoeken vermeerdering van sub

sidie, daar hij er van ºf 250 niet zal kunnen leven.

2 blz. 4°.

1614. Kopie-brief van de gemeente bij het Lam,

aan de gemeente den Burg op Tessel: zullen f150

tot het tractement van Claes Jacobs bijdragen, maar

sporen aan zijn tractement op f 300 of op f250 met

vrije woning te brengen. 3 blz. 4°.

1615. Van den leeraar Claes Jacobs: bericht zijn

behouden overkomst met dankbetuiging. 1 blz. fol.

1616. Van de gemeente te West-Zaandam aan Claes

Jacobs, leeraar op Tessel: wijzen zijn verzoek om

onderstand af. 1 blz. fol.

1617. Van den kerkeraad, het verzoek van Claes

Jacobs ondersteunende, en tegen den zomer een der

oudsten ontbiedende, om hem in den vollen dienst te

bevestigen. 2 blz. 4°.

1618. Van den leeraar Claes Jacobs, om verhooging

van subsidie. 1 blz. fol.

1619. Van denzelfde, verzoekende om verhoogden

onderstand. (Hij had zes jaar en vijf maanden in

het Rheensche Veen gestaan, eer hij op Tessel kwam.)

2 blz. fol. Met kopie-antwoord, waarin zijn verzoek

afgewezen, en hij aangemaand wordt zijn paruik af

te leggen, met berisping wegens de onlusten in

zijn gemeente verwekt. 2 blz. 4°.
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11 Juni 1715.

14 Juni 1715.

7 Sept. 1715.

9 Sept. 1715.

30 Dec. 1715.

7 April 1716.

t

27 April 1716.

1620. Van den kerkeraad, die zich beklaagt dat

Claes Jacobsz., die aangenomen had zijn paruik af

te leggen, als hij tot hen overkwam, toch met een

paruik gekomen is, en die wel op hun verlangen

afgeknipt heeft, doch nu onlangs uit Amsterdam

kwam met een andere paruik vrij lang, gansch aan

stootelijk; zij verzoeken dat Amst. hem hierover onder

houden zal, daar hij op hun vermaning geen acht

geeft, en verklaren dat, indien hij niet verandert, zij

hem zullen ontslaan. 1 blz. fol.

1621. Kopie-antwoord op den vorigen, verklaren reeds

over de zaak aan Claes Jacobsz. geschreven te heb

ben en hopen dat hij daaraan gehoor geve. 1 blz. fol.

1622. Van Claes Jacobsz., uit Amsterdam geschre

ven, bericht dat hij 10 Aug. van Tessel vertrokken

is, maar in zijn beurten tot Nov. voorzien heeft, het

volle jaar tractement zal genieten en eerlang op Tessel

zijn afscheid zal preeken. 1 blz. fol.

1623. Van den kerkeraad om voortdurende subsidie

en voorziening in de vacature. 1 blz. 4°.

1624. Om spoedig advies in het beroep van een

leeraar, daar de dienst voor den leeraar Pieter

Kooyman anders te zwaar is. 2 blz. fol.

1625. Zij stellen voor te beroepen Jan Corn. de

Wit van Oost-Graftdijk of Barend Jansz. Jonker

van Jisp. 3 blz. 4°.

1626. Berichten dat zij J. C. de Wit beroepen hebben.

1 blz. fol.
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9 Aug. 1718.

Juni 1719.

23 Maart 1722.

29 Sept. 1722.

23 NOV. 1723.

3 Dec. 1731.

12 Dec. 1731.

20 Febr. 1732.

1627. Berichten dat J. C. de Wit als leeraar naar

Vlissingen vertrekt en verzoeken hulp en advies in

de vacature. 1 blz. fol.

1628. Dankzegging voor een genoten subsidie van

ºf 100 'sjaars voor hunnen leeraar Jan de Witte, in

1718 vertrokken; zij vragen gelijke gunst voor Syrck

Paulussen Schuyl, dien zij onlangs van Sneek beroe

pen hebben. 1 blz. 4°.

1629. Vragen om hulp bij den verbouw van een

hunner kerken. 1 blz. fol.

1630. De leeraar Sierk Pzn. Schuyl beschikt over

de subsidie. 2 blz. 8°.

1631. Dankbetuiging voor een gift van f 300 tot

verbouwing hunner kerk. 1 blz. fol.

1632. Wegens het overlijden van den leeraar Sierk

Schuyl en den ouderdom van zijn ambtgenoot Pieter

Kooiman, komt de predikdienst, die in hunne ge

meente bijzonder zwaar is, ten laste alleen van Albert

Keyser. Zij vragen daarom, of er niet een proponent

hun beroep zou willen aannemen en verzoeken hulp

tot het bijeenbrengen eener jaarwedde. 2 blz. 4".

1633. Verdedigen zich op 't verwijt, dat hun ge

meente, die twee-honderd leden telt, niet meer dan

ºf 100 voor de jaarwedde kan bijdragen en beloven

ook een vrije woning. 2 blz. 4".

1634. Tot aandrang van hun vroeger verzoek.

2 blz. 4°.
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20 Juni 1772.

16 April 1807.

2 Aug. 1712.

14 Nov. 1712.

29 Jan, 1713.

1635. Over een voorgenomen vereeniging met de

Friesche gemeente aan den Burg en Waal, die zij

zeer wenschelijk achten, maar waaromtrent zij vooraf

de meening van den Amsterd. kerkeraad verlangen

in te winnen. 2 blz. fol.

1636. Zond, datum. Van eenige leden dier gemeente,

die zich wegens het orthodoxisme en de onverdraag

zaam van Ds. Jan Stuurman afgescheiden en een af

zonderlijk kerkgebouw gesticht hebben. Zij verzoeken

een subsidie voor hunnen leeraar Gerbrands. 5 blz. 4°.

1637. Zond. datum. Met bijgevoegde kwitantie,

dd. 1 Sept. 1776, voor verschenen subsidie; verzoe

kende om een kleine verhooging daarvan. 1 blz. fol.

en 1 blz. 8°.

1638. Om kopie van 't Kon. decreet waarbij aan

de Doopsgezinden vrijdom van krijgsdienst is toe

gezegd. 1 blz. 4°.

Cadzand.

1639. Circulaire om collecte voor een fonds, waaruit

zij een leeraar zullen kunnen bekostigen met bege

leidende missieve, onderteekend door vijf verschillende

broederen. 2 stuks 3 blz. fol. druks.

1640. Om ondersteuning. 2 blz. fol.

1641. Dankzeggende voor de verleende subsidie.

2 blz. 4°.
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15 Aug. 1719.

1724.

12 Dec. 1724.

16 Febr. 1725.

24 April 1725.

24 Juli 1725.

5 Aug. 1725.

24 Sept. 1725.

9 Oct. 1725.

1642. Van C. Annart Jacobsz. te Vlissingen, over

Roelof Agges Jonker, leeraar te Cadzand, die sub

sidie gevraagd had. 1 blz. 4".

1643. Om ondersteuning tot uitbetaling eener jaar

wedde van den leeraar. (Kopie.) Annex brief van

Rotterdam, aan genoemde gemeente over hetzelfde

onderwerp. 4 blz. fol.

1644. De leeraar Roelof Agges Jonker beschikt

over de subsidie, deelt eenige bijzonderheden omtrent

zijn gemeente mede en bericht dat hij Zondag zijn

25-jarigen predikdienst vieren zal. 1 blz. fol.

1645. Uit Middelburg: dringende voorspraak voor

den nood der gemeente te Cadzand. 1 blz. fol.

1646. Van daar, met bericht dat zij niet in staat

zijn tot een ruime ondersteuning, en dat hun aanzoek

te Rotterdam is geweigerd. 1 blz. fol.

1647. De kerkeraad van Cadzand zegt dank voor

de belofte van hooger subsidie. 1 blz. fol.

1648. Van Middelburg, tot geleide van een brief uit

Cadzand en aandrang van dien van 24 April. 1 blz. fol.

1649. Op de bedenking dat zij ook andere gemeenten

om hulp moeten vragen, antwoorden zij dat zij wegens

hunne afgelegenheid daartoe niet bij machte zijn,

maar vragen of dit niet door tusschenkomst van

Amsterdam kon geschieden. 1 blz. fol.

1650. Dankbetuiging van Middelburg voor de

milddadigheid aan Cadzand betoond. 1 blz. fol.



250

15 Juni 1726.

30 Juli 1726.

22 Juli 1728,

23 Febr. 1729.

2 April 1730.

8 Juli 1730.

20 Oct. 1730.

1651. Beschikken over de subsidie.

1652. Dankzegging voor 't ontvangene en bericht

dat zij ook bij de gemeente te Zaandam aanvraag

hebben gedaan. 1 blz. fol.

1653. Kwitantie van den leeraar R. A. Jonker,

voor ontvangen subsidie. 1 blz. 8°.

1654. Van denzelfde. Hij verdedigt zijn gedrag

in den verkoop van een stuk land, waarover hij

zwaar beschuldigd wordt en klaagt over toenemende

zwakte. 1 blz. fol.

1655. Bericht van het overlijden van hun leeraar

R. A. Jonker en verzoek om hen van een nieuwen

leeraar te voorzien. 2 blz. fol.

1656. Frederik Jaarsma, leeraar te Vlissingen,

geeft inlichtingen omtrent de gemeente Cadzand,

haren onlangs overleden leeraar Roelof Agges Jonker,

die aan den drank verslaafd was, en de wensche

lijkheid van het vervullen dier vacature. 2 blz. 4".

1657. Bericht dat Ds. Joannes de Groot, van Aar

denburg, in Friesland zijnde, hun verlangen naar

een nieuwen leeraar daar bekend had gemaakt, waarop

Jan van der Veen, leeraar te Kollumerzwaag en

Pieter Faber, leeraar te Hinloopen als voor hen ge

schikte personen waren aangewezen en eerstgenoemde

van der Veen zonder verdere uitnoodiging bij hen een

beurt vervuld had. Zij willen echter over zijn gaven

geen oordeel uitspreken, maar zich geheel gedragen

naar den raad van den Amst. kerkeraad. 1 blz. fol.
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23 NOV. 1730.

4 April 1731.

29 NOV. 1733.

8 Dec. 1733.

26 Sept. 1734.

21 Oct. 1734.

22 Oct. 1734.

1658. Zij beklagen zich geen antwoord ontvangen

te hebben; herhalen den inhoud van hun voorgaanden

en verklaren met Ds. van der Veen tevreden te zijn.

1 blz. fol.

1659. Zij deelen bijzonderheden mede over de giften,

die zij van verschillende gemeenten voor de jaarwedde

ontvangen en verzoeken dringend om een leeraar.

1 blz. fol.

1660. Verzoeken dringend om vervulling der vaca

ture, die sedert den dood van Jonker voortduurt en

hun getal op meer dan de helft verminderd heeft.

1 blz. fol.

1661. Middelburg heeft zich door een commissie

overtuigd van den treurigen toestand der Cadzander

gemeente en van haar kerkgebouw; zij verbinden zich

tot een gift en tot jaarlijksche subsidie en verzoeken

dat Amsterdam hetzelfde doen en er een proponent

heenzenden zal. 1 blz. fol.

1662. Bericht uit Middelburg dat J. Francken tot

leeraar te Cadzand benoemd is, maar het bijeen

brengen der jaarwedde nog bezwaar heeft, waarin zij

hulp vragen. 2 blz. fol.

1663. Dankbetuiging van Cadzand voor de toege

zegde hulp en vooral voor de zending van Ds. Jan

Francken, die zij hopen dat spoedig zal overkomen.

1 blz. fol.

1664. Dankbetuiging van Middelb. voor het gunstig

besluit, ten aanzien van Cadzand genomen. 1 blz. 4".
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23 Febr. 1735.

3 Maart 1735,

1738-1744.

17 Dec. 1747.

17 Januari 1748.

7 April 1748.

5 Mei 1748.

26 NOV. 1749.

9 Juni 1752.

6 Mei 1758.

1665. Bericht van de overkomst en intrede van J.

Francken, met dank voor hunne medewerking en

aanvraag om vraagboekjes. 1 blz. 4°.

1666. Van Ds. J. Francken: bericht als boven.

1 blz. 40.

1667. Brieven van Middelburg, houdendebeschikking

over de subsidie aan Cadzand toegestaan. Fol. en 4°.

1668. Van den leeraar Joannes Francken, met drin

gend verzoek om verplaatsing, wegens de groote on

gemakken van den oorlog en den bangen geldelijken

nood, waarin hij verkeert. 2 blz. 4°.

1669. Van denzelfde: dank voor ontvangen subsidie

en dringend verzoek om verplaatsing wegens de onvei

ligheid en verarming der landstreek ten gevolge van

den oorlog. 1 blz. 4°.

1670. Van denzelfde: tot nader aandrang van zijn

verzoek, ook omdat zijn crediteuren hem zeer lastig

vallen. 2 blz. 4°.

1671. Van denzelfde: dank voor een gift. Hij be

treurt dat geen verplaatsing mogelijk is. 1 blz. 4°.

1672. Van denzelfde: klaagt over den geldelijken

nood, waarin hij verkeert ten gevolge van oorlog en

veepest en vraagt bijstand en raad. 2 blz. 4°.

1673. Van denzelfde: dringende bede om hulp in

zijn benarde omstandigheden. 3 blz. 4".

1674. Van den kerkeraad: door een 5-jarige vacature
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24 Juni 1758.

23 Juli 1758.

1629-1649.

5 Nov. 1680.

28 Oct. 1681.

11 Juni 1699.

is de gemeente aanmerkelijk vervloeid, maar zij

twijfelen niet of zij zal weder toenemen, indien zij

een leeraar kunnen bekomen. Zij vragen een propo

nent in commissie, vergunning om dien, als hij wel

voldoet, te beroepen, en toelage tot zijn jaarwedde

daar zij niet in staat zijn hem meer aan te bieden

dan f 250 en vrij wonen. 4 blz. 4°.

1675. Van denzelfde: berichten met dankzegging

dat de proponent Klopper in commissie tot hen is

overgekomen, en geven nadere inlichtingen omtrent

de toelagen, waaruit zij een jaarwedde van f 250

kunnen geven. 3 blz. 4°.

1676. Van denzelfde: zij wenschen den proponent

N. Klopper te beroepen op f 500 en verzoeken

daartoe de noodige goedkeuring en subsidie. 2 blz. 4°.

Delft.

1677. Verzoek om overkomst van oudsten voor

avondmaal en doop, (ook in het belang der vacante

gemeente 's Gravenhage) en om vervulling van eene

predikbeurt. 5 stuks 4°.

1678. Van Rotterdam: dringt het verzoek van

Delft aan, om in de sociëteit opgenomen te worden.

1 blz. fol.

1679. Van Rotterdam: dringen op het vervullen

van eenige predikbeurten te Delft aan. 1 blz. fol.

1680. Van de gemeente te Delft, in antwoord op
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hun circulaire met bijgaanden brief uit de Palts

over den nood aldaar, verklaren zich bereid tot hulp,

maar zijn verwonderd, dat de Paltzer broederen zich

wrakelooze en niet langer weerlooze Doopsg. noemen,

waartegen zij velerlei bedenking inbrengen. 3 blz. fol.

':## 1681. Van Urbanus Brontgeest, lid te Delft, aan

die bij het Lam: hij vermeldt den treurigen staat der

gemeente en dringt aan op vervulling der vacature.

2 stuks fol.

1 Nov. 1684. 1682. Over R. Elsma en Willem Homma, die als

predikers zijn voorgesteld. 1 blz. fol.

13 Nov. 1684. 1683. Dringen aan op antwoord omtrent het besluit

der laatste sociëteits-vergadering. 1 blz. fol.

13 Nov. 1684. 1684. Aan de Rotterdamsche gemeente, om hun

verzoek bij Amsterdam te ondersteunen. 2 blz.

14 Nov. 1684. 1685. Van de gemeente Rotterdam, aan die bij het

Lam, waarbij de vorige ingesloten, en aan het daarin

vervatte verzoek gevolg gegeven wordt. 1 blz. fol.

20 Febr. 1685. 1686. Van Delft aan de gemeenten Amsterdam,

Leiden en Rotterdam, verzoekende hun toestemming

tot het beroepen van R. Elsma en mondeling over

leg aanbiedende, omtrent het bezwaar dat genoemde

Elsma den doop bij besprenging niet wil bedienen.

2 blz. fol.

22 Febr. 1685. 1687. Kopie-brief van Amst aan dr. J. van der

Meulen te Leiden, om informatie en advies inzake

Rutger Elsma. 1 blz. fol.
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10 Nov. 1694.

15 Dec. 1694.

5 Jan. 1695.

13 Aug. 1775.

2 Mei 1614.

4 Juni 1787.

1688. Van de gemeente Delft: vragen om subsidie,

ten einde een beroep te kunnen doen. 1 blz. fol.

1689. Zeggen dank voor de subsidie en berichten

beroepen te hebben C. de Wit Jzn. 1 blz fol. met

concept-antwoord 26 Dec. 1694, waarin zij hun ver

wondering betuigen, dat het beroep zonder hunne

goedkeuring geschied is en verlangen bericht, of C.

de Wit Jnz. wel bejaard gedoopt is. 1 blz. fol.

1690. Zij verontschuldigen zich over hun verzuim

en verklaren, dat de Wit omtrent den doop zeer wel

gevoelende is. 2 blz. fol.

Deventer.

1691. Getuigenis ter gunste van hunnen nu rustenden

leeraar Wybo Fynje,ter weerlegging van alle lasterlijke

geruchten, tegen hem uitgestrooid. 2 blz. fol.

Dokkum.

1692. Van twee-en-twintig broeders: zij verzoeken

Hans de Ries op zijn reis naar Groningen of Emden

hen te bezoeken en bij hen te prediken; met de

onderteekeningen. 1 blz. fol.

1693. Verzoeken raad en hulp ter voorziening in

de vacature, die door de moedwillige verlating van

Ds. F. van der Ploeg, ontstaan is: zij hebben vooral

het oog op Ds. Klomp te Stavoren, F. Hoekstra te

Holwerd en A. Staal te Goes. 3 blz. 40.
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27 Juni 1632.

31 Oct. 1632.

6 NOV. 1632.

1 Dec. 1632,

11 Dec. 1726.

1 Sept. 1732.

29 Sept. 1748.

17 Oct. 1748.

Dordrecht.

1694. Zij zijn bereid hun oudste Adriaen Cornelisz.

op het verzoek van den 12" ll. naar Amsterdam te

zenden, zoodra zijn gezondheid dit toelaat. 1 blz. fol.

1695. Verzoeken de overkomst van een oudste,

wegens de ziekte van hun leeraar Adriaen Cornelisz.

waaraan volgens onderschrift den 3" Nov. door Tobias

Govertsz. is voldaan. 1 blz. fol.

1696. Van Melys Gijsberts te Dordrecht, aan Tobias

Goverts: hij bericht den dood van Adriaen Cornelisz.

op 5 Nov., en verzoekt dat hij en zijne mede-oudsten

de gemeente nu en dan bezoeken zullen. 1 blz. 4°.

1697. Over het vervullen eener predikbeurt tegen

Kersttijd. 1 blz. 4°.

1698. Vragen voorziening in den predikdienst wegens

den dood van hun leeraar Barend Jonker, liefst door

't zenden van den proponent Wopkens. 1 blz. fol.

1699. Dringend verzoek om in den predikdienst te

voorzien, daar de vacature nu reeds drie jaren aan

houdt en de gemeente nog ruim 80 leden telt. 1 blz. 4°.

1700. Vragen een predikant of een proponent in

commissie, wegens het overlijden van hun leeraar.

1 blz. 4".

1701. Bericht, dat zij den proponent Adam Abramsz.

beroepen hebben op f 500, met verzoek die jaarwedde

met f 100 te verhoogen, zoolang hunne middelen

dit niet toelaten. 2 blz. 4°.
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1 Febr. 1751.

7 Dec. 1751.

23 Febr. 1752.

1753-1785.

27 Mei 1756.

27 Mei 1756.

4 Febr. 1761.

12 Nov. 1765.

1 Jan. 1766.

1702. Van den leeraar A. Abramsz. van Moerbeek

over voortduring van subsidie. 1 blz. 4°.

1703. Zij verantwoorden zich over een verschil met

hun leeraar betreffende de uitbetaling van een legaat,

door de familie Terwen gemaakt. 1 blz. fol.

1704. Van den leeraar A. Abramsz. van Moerbeek,

met dankzegging voor de ontvangen subsidie en

voor hunne tusschenkomst in de zaak van het

legaat Terwen, dat nu door diakenen hem uitbetaald

is. 1 blz. 4°.

1705. Van denzelfde, over subsidie. 21 stuks, elk

1 bl. 4”.

1706. Door overlijden van de vermogendste leden

zijn de inkomsten zooveel verminderd, dat zij de

uitgaven niet langer kunnen bestrijden, zoodat zij

dringend om hulp vragen. 2 blz. 4°.

1707. Van A. A. Moerbeek: aandrang van boven

staand verzoek. 2 blz. 4°.

1708. Uitvoerig bericht over hun toestand, de sub

sidiën, die zij genieten enz. en aanvraag om hulp.

4 blz. 4°.

1709. Zij vragen advies in zake eener zuster uit

Leiden overgekomen, die bedeeling noodig heeft.

4 blz. 40.

1710. Dankbetuiging voor de subsidie en mede

deeling, hoe de gemeente te Leiden wegens het

17
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30 April en 29

Mei 1782.

8 Juli 1793.

1687.

25 Juli 1687.

24 Sept. 1799.

28 Oct. 1630.

voorgevallene met bovengenoemde zuster hare toelage

onttrekt. 3 blz. 4°.

1711. Verzoek om drie kinderen, waarvan de Doopsg.

moeder overleden, maar de Herv. vader nog in leven

is, op te nemen in het weeshuis te Amsterdam. 2

stuks, ieder van 3 blz. 4".

1712. Aanbeveling van de weduwe Ds. A. A. van

Moerbeek tot ondersteuning, en bericht dat de

gemeente te Rotterdam hen met den predikdienst

zal bijstaan. 2 blz. 4°.

Durgerdam.

1713. Afkondiging aan de broederschap bij het Lam,

tot aanbeveling eener collecte voor de gemeente Dur

gerdam, wier kerkgebouw enz. verbrand is. 2 blz. fol.

1714. Kopie-brief van die bij het Lam, aan de

gemeente Durgerdam: zij hebben de collecte aan hun

leeraar Jacob Jansz. ter hand gesteld en ontbieden

deze met een zijner mededienaren om het gerezen

ongenoegen weg te nemen. 1 blz. fol.

--------------------

Edam.

1715. Brief van T. van der Wey aldaar, over ont

vangst van gelden. 1 blz. 4°.

Enkhuizen.

1716. Van Abraham Dirks c. s. te Amsterdam, over
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4 Maart 1860.

11 Jan. 1783.

25 Maart 1783.

30 Jan. 1796.

17 Juni 1765.

6 Juli 1765.

diens overkomst en de zaak van Meeuwis Messen

en Pieter Jansz. 1 blz. fol.

1717. Verzoeken hulp voor noodige herstelling aan

kerk, pastorie en kosterswoning. 4 blz. 4°.

Enschede.

1718. Verzoeken dat de proponent Floh in hunne

vacature komt prediken. 1 blz. 4°.

1719. Berichten Floh beroepen te hebben. 1 blz. 4".

1720. Van hun leeraar J. H. Floh: hij verzoekt om

een hulpprediker bij zijn afwezigheid als representant

van 't volk van Nederland, waartoe hij onlangs

verkozen is. 1 blz. 4°.

Franeker.

1721. Wegens den hoogen ouderdom van hun leeraar

Ate Siets wenschen zij een tweeden en wel een gestu

deerden leeraar te beroepen, voor wiens jaarwedde

zij bij inteekening reeds eenige bijdragen verkregen

hebben, maar nu verder subsidie aanvragen. Dit

verzoek dringen zij aan door eenige mededeelingen

over den toestand hunner gemeente. 3 blz. fol.

1722. Dankbaar dat Amsterdam f 200 subsidie

geeft, onder voorwaarde dat zij van hunnen kant

f 400 bijdragen, berichten zij niet meer te kunnen

beloven dan f 350, zoolang hun oude leeraar leeft

17 •
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29 Juli 1765.

6 Aug. 1765.

1766-1780.

1 Dec. 1766.

13 Maart 1767.

5 Mei 1767.

20 Juli 1767.

2 Oct. 1770.

en verzoeken daarom dat Amsterdam een subsidie van

f 250 toestaat. 2 blz. 4o.

1723. Berichten beroepen te hebben Jan Lipkens.

2 blz. 4°.

1724. Van J. Lipkens aldaar, vergunning verzoekende

tot het aannemen van 't beroep. 1 blz. 4°.

1725. Aanvragen om subsidie en dankbetuiging

voor 't ontvangen daarvan. 21 stuks 4°.

1726. Verzoeken dat hun leeraar Lipkens, die 't

beroep naar Amsterdam aangenomen heeft, den

winter nog onder hen moge blijven. 1 blz. 4".

1727. Verzoeken dat de proponenten Molenaar en

Hesseling eenige beurten in hunne vacante gemeente

waarnemen. 1 blz. 4°.

1728. Verzoeken dat de proponent Molenaar nog eens

onder hen optrede. 1 blz. 4°.

1729. Zonder dagt. Berichten den proponent W.

Molenaar te hebben beroepen. 1 blz. 4°.

1730. Berichten dat de proponent W. Molenaar het

beroep, onder afwachting van goedkeuring, heeft

aangenomen. 1 blz. 4".

1731. Wegens het vertrek van hun leeraar W.

Molenaar naar Crefeld, verzoeken zij dat de a.s. pro

ponent P. Stinstra een predikbeurt onder hen zal

vervullen. 1 blz. fol.
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27 NOV. 1770.

4 Dec. 1770.

7 Dec. 1770.

21 Mei 1857.

3 Febr. 1811.

1 Dec. 1698.

6 Aug. 1752.

1732. Berichten P. Stinstra beroepen te hebben.

1 blz. fol.

1733. P. Stinstra bericht zijn beroep aldaar. 1 blz. 4°.

1734. Verzoeken om continuatie der subsidie, die,

schoon hun oude leeraar gestorven is, nog altijd noodig

blijft, èn voor uitkeering aan zijne weduwe, èn voor

verbetering van hun bouwvallige kerk. 1 blz. fol.

1735. Circulaire van de gemeente te Franeker, om

ondersteuning voor den bouw eener nieuwe kerk.

2 blz. 4°. dr.

Giethoorn.

1736. Vragen of de overheid vrijdom van krijgs

dienst aan de Doopsgez. heeft toegestaan. 2 blz. fol.

Goes.

1737. Van Pieter Baart, lid van den kerkeraad te

Vlissingen, en van den kerkeraad te Goes 28 Nov.

1698, over het gedrag van Lysbet Matthys die, naar

Amsterdam vertrokken, daar onderstand vraagt. 2st.4°.

1738. Verzoeken een vaste subsidie voor de jaar

wedde, daar zij, nu hun leeraar Nicolaas Klopper

de bediening heeft nedergelegd, vreezen geen nieuwen

leeraar te kunnen bekomen, omdat zij niet in staat

zijn meer dan f 300 jaarlijks te geven. 2 blz. 4".

Met kopie.
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7 Oet. 1752.

2 Nov. 1752.

1754-1780.

9 Febr. 1757.

13 Maart 1757.

11 Dec. 1774.

1739. Voorloopig bericht dat zij volgens raad van

Amsterdam de gemeenten van Middelburg en Vlis

singen om bijstand hebben gevraagd, maar van

Vlissingen vernamen, dat de kerkekas daartoe niet

in staat was, en van Middelburg nog antwoord af

wachten. 2 blz. 4".

1740. (Abusief gedagt. 2 Oct.) Op hun raad hebben

zij den bijstand van Middelburg ingeroepen, die f25

jaarlijks heeft toegezegd, en van Vlissingen, waar

eenige particuliere ledengelijke belofte gedaan hebben,

die, gevoegd bij de subsidie uit Amsterdam, hunne

jaarwedde op f 450 brengt. Zij zijn zelven niet tot

verhooging in staat en vreezen geen predikant onder

de f 500 te zullen bekomen. Zij vragen voorloopig

een proponent in commissie. 2 blz. 4°.

1741. Beschikken over subsidie en vragen continuatie

daarvan. 8 stuks 4°.

1742. Verzoeken een proponent in commissie, omdat

hun leeraar K. v. d. Horst het beroep naar Zwolle

heeft aangenomen. 1 blz. 4°.

1743. Berichten dat zij den proponent Schimmel

penninck beroepen hebben. 1 blz. 4°.

1744. Vragen een proponent in commissie, wegens

het vertrek van hun leeraar G. Schimmelpenninck

naar Goch. 1 blz. 4".

1745. Zond. dagt. Berichten beroepen te hebben

Roelof van Dokkum, leeraar te Huizen. 2 blz. 40.
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22 Febr. 1775.

8 April 1776.

19 Juli 1776.

15 Juni 1777.

21 Febr. 1779.

20 Juni 1779.

1 Juni 1787.

1746. Vragen verhooging van subsidie, om den be

roepen R. van Dokkum tot aannemen te bewegen.

2 blz. 4°.

1747. Daar wegens het bedanken van R. van Dokkum

en Gortinga de vacature nog voortduurt, verzoeken

zij om proponenten. 1 blz. 4°.

1748. Vragen om goedkeuring van het beroep, dat

zij opgedragen hebben aan B. Doorenbos, leeraar te

Wormerveer, hoewel deze niet aan het seminarie is

opgeleid. 2 blz. 4°.

1749. Zond. datum. Verzoeken dat de aanstaande

proponent T. J. de Hoop eenige predikbeurten bij

hen vervulle. 1 blz. 4°.

1750. T. J. de Hoop, bij hen beroepen, heeft echter

het gelijktijdig beroep naar West-Zaandam aange

nomen. Zij verzoeken nu den a.. s. proponent M.

Hesseling voor eenige beurten. 1 blz. 4°.

1751. Zond. dagt. Verzoeken om verhooging van

subsidie, ten einde het beroep te kunnen aanbieden

aan den proponent A. Staal. 2 blz. 4°.

1752. Beroepsbrief van A. Staal. 1 blz. 4°.

1753. Bericht van de intrede van A. Staal. 1 blz. 4".

1754. Beschikken over de laatste subsidie, onder

dankbetuiging voor 't genotene, daar zij na het ver

trek van hun leeraar A. Staal naar Bolsward, besloten

hebben voor hunne gemeente, die niet meer dan veertien
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16 Maart 1631.

31 Oct. 1632.

22 Nov. 1673.

28 Jan, 1674.

29 Mei 1677.

21 Sept. . . . ..

2 Mei 1679.

24 Mei 1679.

leden telt, waarvan het meerendeel boven de vijftig

jaren oud is, geen nieuwen leeraar te beroepen, maar

de waarneming van den predikdienst aan Middel

burg op te dragen. 2 blz. 4°.

Gouda.

1755. Verzoeken de overkomst van een oudste tot

het bedienen van doop en avondmaal. 1 blz. fol.

1756. Van gelijken inhoud. 1 blz. fol.

1757. Van Jacob Rooleeuw te Amst, over de subsidie

1 blz. fol.

1758. Betreffende de weeskinderen van wijlen hun

leeraar Gillis Bakelandt. 1 blz. fol.

1759. Wenschen bij Robert Lamkin nog een leeraar

te beroepen. 1 blz. fol.

1760. Van hun leeraar Robert Lamkin aan David

Rutgers te Amsterdam, over de subsidie en den staat

der gemeente. 1 blz. 4°.

1761. Van de Waterl. gemeente te Leiden, aan

Robert Lamkin te Gouda, hem voor de subsidie

verwijzende naar Amsterdam. 1 blz. 4°.

1762. Van hun leeraar Isaäk van Vreede, aan

Galenus Abrahams en Joh. Reyers te Amst, ver

zoekende hunne overkomst, om avondmaal en doop
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30 Juli 1680.

8 Aug. 1680.

1 Maart 1689.

1689 ?

27 Febr. 1697.

23 Juni 1700.

23 Nov. 1725.

te bedienen en aandringende het verzoek van Rob.

Lamkin om subsidie. 1 blz. fol.

1763. Van de gemeente te Leiden, over de vacature

te Gouda en het wenschelijke om die vooreerst nog

niet te vervullen. 1 blz. fol.

1764. Van de gemeente te Rotterdam, aan Galenus

Abrahamsz.: zij dringen aan op spoedige vervulling

der vacature te Gouda. 1 blz. 4°.

1765. Van den leeraar Abraham van Loon, aan

Willem van Maurik te Amst, over het vergoeden

van ringbeurten. 1 blz. 4".

1766. Opstel van Abraham van Loon, in 6 artt.

waarin hij tracht te bewijzen, dat hij te Gouda als

leeraar levenslang is aangesteld. 3 blz. 4°.

1767. Van Isaäk Tirion te Gouda, over het leeraars

traktement. 1 blz. 4°.

1768. Zij verzoeken raad en hulp hoe te handelen

met een gezin, waarvan de ouders bij hen gedoopt

zijn, twintig jaar te Alfen woonden en zich nu te

Oudewater willen vestigen, maar door het burgerlijk

bestuur daar niet worden toegelaten, tenzij zij borg

stellen voor hun onderhoud, indien het gezin tot

armoê vervalt. 1 blz. fol.

1769. Hun leeraar Abr. van Loon is den 16den over

leden. Zij zeggen dank voor de toelage tot zijne

jaarwedde, nu vier-en-veertig jaar lang genoten en

verzoeken de voortduring daarvan, opdat zij voor hun

gemeente, die tusschen de vijftig en zestig leden
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telt, eerlang een nieuwen leeraar mogen beroepen.

2 blz. fol.

25 Dec. 1725. 1770. Van J. Terwen aldaar: het verzoek der ge

meente om subsidie ten einde een nieuwen leeraar

te kunnen beroepen in plaats van wijlen Abraham

van Loon aanbevelende. 1 blz. fol.

15 Jan. 1726, 1771. Bericht van het beroep van Jan Marchand op

f 450 en vrij wonen. 2 blz. fol.

7 April 1728. 1772. Hun leeraar Jan Marchand heeft het beroep

naar Zwolle aangenomen: zij verzoeken raad en hulp

bij de vacature. 1 blz. fol.

1 Mei 1728. 1773. Kwitantie voor ontvangen subsidie ten behoeve

van hun leeraar Jan Marchand. 1 blz. 4°.

(Mei) 1728. 1774. Uiteenzetting van het geschil tusschen G.

Antwerpen en zijn mede-diaken, ontstaan over de

bewoning der pastorie, die voor de wed. van Loon

en voor Ds. Marchand was ingeruimd. 2 blz. fol.

9 Mei 1728, 1775. Van G. Antwerpen aldaar: met bericht dat

het geschil met de wed. van Loon vereffend is. 1 blz. fol.

26 Mei 1728. 1776. Van denzelfde: hij hoopt het geschil met

zijn mede-diakenen spoedig te vereffenen en verzoekt

in de eerstvolgende predikbeurt te voorzien. 1 blz. fol.

31 Mei 1728. 1777. Van G. Antwerpen en mede-diaken: door

geheele vereffening van het geschil zijn zij nu in staat

tot het beroep van een leeraar en verzoeken daarbij om

raad. 1 blz. fol.
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24 Juni 1728.

20 Juli 1728.

Juli 1728.

28 Juli 1728.

8 Aug. 1728.

11 Aug. 1728.

6 Oct. 1728.

1729-1788.

10 Febr. 1734.

1778. Van gelijken inhoud en dringend verzoek om

subsidie. 1 blz, fol.

1779. Van G. Antwerpen: regeling van predikbeurten

en verzoek om informatie betreffende Auke de Ringh

die hun als leeraar is aanbevolen. 1 blz. fol.

1780. Bericht dat A. de Ringh van Zaandam met

zijn prediking zoo goed voldaan heeft, dat zij hem

tot leeraar begeeren , maar vooraf nog informatie

omtrent hem verzoeken. 2 blz. fol.

1781. Verontschuldiging in antwoord op een scher

pen brief, waarbij hun verweten was dat zij Sierk

Paulusz. Schuyl, hun door Amsterdam aanbevolen,

als leeraar verwierpen en Auke de Ringh begeerden.

3 blz. 4".

1782. Beroepsbrief waarbij aan Auke de Ringh het

leeraarsambt wordt opgedragen. 1 blz. fol.

1783. Bericht van het beroep van A. de Ringh,

met verzoek dat het wordt goedgekeurd en onder

steund. 1 blz. fol.

1784. Bericht dat Ds. A. de Ringh den 10" zijn

intrede zal doen. 2 blz. 4°.

1785. Verzoek om subsidie en aanvragen om con

tinuatie daarvan. 55 stuks, 4°. en fol.

1786. Verzoeken dat beide onlangs aangestelde

proponenten een predikbeurt bij hen vervullen.

2 blz. fol.
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14 April 1734.

14 April 1734.

5 Mei 1734.

5 Mei 1734.

12 Mei 1734.

24 Mei 1734.

1787. Zij wenschen Maarten van Geeste, leeraar in

de Beverwijk, te beroepen, maar vragen vooraf hun

oordeel daarover. 1 blz. fol.

1788. Van Jacob van der Aarde, diaken, van den

zelfden inhoud: maar met de bedenking dat daar van

Geeste ongestudeerd is en de gemeente Beverwijk

door velen verdacht wordt van onrechtzinnigheid,

Ds. Eekens vooraf van Geeste over een en ander punt

ondervrage. 3 blz. fol.

1789. Kopie-antwoord van Amsterdam: zij keuren

dit beroep af, omdat de door hen gesubsidiëerde ge

meenten ook proponenten behooren te kiezen, die

door hen zijn opgeleid, terwijl zij aangaande de beide

tegenwoordige proponenten de Wind en Oortman zeer

gunstige getuigenis afleggen. 2 blz. 4°.

1790. Berichten, dat zij wenschen dr. J. van Beek

hoven de Wind te beroepen. 1 blz. 4°.

1791. Tot aandrang van hunne goedkeuring op het

uitgebrachte beroep en verzoek om voortdurende

subsidie, met inliggend kopie-antwoord, dat toestem

mend luidt. 4 blz. 4°.

1792. Berichten dat J. van Beekhoven de Wind het

beroep heeft aangenomen en verzoeken om voorspraak

dat Haarlem de gewone subsidie verleene. Met con

ductoire missive van Ds. J. Deknatel. 1 blz. fol. en

1 blz. 4°.

1793. Van W. van der Laat, diaken aldaar, van

gelijken inhoud. 1 blz. 4°. Met 2 bijlagen. A. Kopie
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22 April 1739.

28 Juli 1744.

12 Aug. 1744.

23 Aug. 1744.

30 Sept. 1744.

antwoord, waarin de weigering van subsidie door

Haarlem toegeschreven wordt aan hunne onvoorzichtige

handelwijs om M. van Geeste te beroepen, eer zij 't

advies van Amsterdam hadden en later hem af te

schrijven, zoodat het noodig zal zijn, dat zij aan

Haarlem hun schuld in deze bekennen. 1 blz. 4°.

B. Kopie van twee verschillende brieven van Amst.

aan den kerkeraad te Haarlem, over deze zaak met

verzoek dat zij op hun besluit om de subsidie in te

trekken, terugkomen. 2 blz. fol.

1794. Daar hun leeraar J. Oortman 7 Juni naar

Rotterdam vertrekt, verzoeken zij om raad tot het be

komen van een nieuwen leeraar, en al vast dat de pro

ponent v. d. Berg eenige beurten waarneme. 1 blz. fol.

1795. Wegens het vertrek van hun leeraar H.

Jaarsma naar Emmerik wenschen zij een nieuwen

leeraar te beroepen, maar ondervinden moeielijkheid

met de erven van G. Antwerpen, over de uitkeering

eener contributie, zonder welke zij het gewone tracte

ment niet kunnen aanbieden. 3 blz. 4°.

1796. Vragen approbatie op 't beroep van den pro

ponent van der Vlies. 2 blz. 4".

1797. Opgave van hunne inkomsten. 2 blz. fol.

1798. Met dankzegging voor de beloofde verhooging

van subsidie, berichten zij nu van der Vlies beroepen

te hebben en vragen denproponent Loosjes, om eenige

beurten waar te nemen. 1 blz. fol.

7 Oct. 17.44. 1799. Bericht dat Jan van der Vlies bedankt heeft
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en verzoek om approbatie op het beroep van C.

Loosjes. 2 blz. 4".

22 Oct. 1744. 1800. C. Loosjes heeft het beroep aangenomen ; ver

zoek om regeling der eerstvolgende beurten. 2 blz. 4".

23 Febr. 1752. 1801. Verzoeken den proponent van Gijsen in com

missie. 1 blz. fol.

29 Maart 1752. 1802. Vragen raad of zij Arent van Gijsen, die hun

als proponent wel voldoet, zullen beroepen, ter ver

vanging van hun vroegeren leeraar Corn. Loosjes.

1 blz. 4°.

9 Mei 1752. 1803. Berichten dat A. van Gijsen in Aug. zijn

intreé-rede zal houden, des morgens bevestigd door

C. Loosjes. 1 blz. fol.

3 en 24 Aug en 1804. Verzoek om subsidie voor de herstelling van

"" " het kerkgebouw en dankbetuiging daarvoor. Fol. en 4".

2 Aug. 1769. 1805. De leeraar, Arent van Gijzen, vraagt om

vermeerdering van subsidie wegens het ontoereikende

van zijn jaarwedde, of zoo mogelijk om verplaatsing,

daar de gemeente gedurig in getal afneemt. 1 blz. fol.

2 Aug. 1770, 1806. Berichten dat hun leeraar, die zich aan wan

gedrag schuldig gemaakt en dit voor den schout

bekend heeft, zijn ambt heeft nedergelegd. Zij ver

zoeken voorziening in de vacature, daar zij nog

negentien in getal zijn, waarvan veertien leden. 2

blz. fol.

15 Aug. 1770. 1807. Verontschuldiging over den grooten haast die
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3 Oct. 1770.

30 Mei 1772.

1 Juli 1772.

17 en 30 Maart

1784

14 Sept. 1784.

hun te laste gelegd wordt bij de maatregelen om in

de vacature te voorzien. 1 blz. fol.

1808. In antwoord op de bedenking, dat zij moeielijk

een eigen leeraar zullen kunnen bekomen, zeggen

zij dat zij met een zeer middelmatigen prediker te

vreden zijn, mits hij de gemeente maar beter voorga

dan Ds. van Gijzen. Daar de ervaring bij de Luther

sche gemeente leert dat de hun gegeven raad, om

door een diaken een preek te laten voorlezen, het

kerkgaan niet bevordert, hebben zij Ds. Aris Dirks

Baas van Hazerswoude het vervullen van eenige

beurten opgedragen, maar verzoeken nu ook, omdat

zijn heen en weder reizen onkosten veroorzaakt, om

eenige subsidie. 2 blz. fol.

1809. Verzoeken om ondersteuning voor de vertim

mering van hun kerkgebouw, die ruim f 400 gekost

heeft. 3 blz. fol.

1810. Dankbetuiging voor de ontvangen ondersteu

ning. 1 blz. fol.

1811. Twee brieven: verzoeken om extra onder

steuning voor reparatie van de kerk, waarin

de dienst door Ds. Baas van Hazerswoude gere

geld wordt waargenomen, en over armbedeeling.

4 blz. 4°.

1812. Dringend verzoek om hulp wegens grooten

achteruitgang der gemeente, zoodat zij anders genood

zaakt zullen zijn de predikbeurten met de helft te

verminderen en 's winters geheel te laten stilstaan.

2 blz. fol.
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29 Sept. 1784.

25 Sept. 1786.

4 Nov 1786.

7 Juli 1797.

7 Juli 1797.

Dec. 1797.

6 Oct. 1798.

15 Januari 1799.

1813. Nadere opgave van hunne middelen en 't getal

hunner leden. 3 blz. 49.

1814. Over de benoeming van een mede-bestuurder

der gemeentezaken aldaar. 1 blz. 4".

1815. Dankbetuiging voor genoten ondersteuning.

1 blz. 4°.

1816. Van J. Staal te Gouda over bedeeling van

twee leden der Doopsg. gemeente aldaar. 1 blz. 40.

1817. Van denzelfde, over ondersteuning van enkele

Doopsgezinden aldaar. 3 blz. 4°.

1818. Berichten dat zij het kerkgebouw te koop aan

bieden en reeds een kooper hebben gevonden, maar

dat een man, wiens vrouw zuster der gemeente is,

niet wil toestaan, dat zijn vrouw hare goedkeuring

daaraan geven zal. 2 blz. 4°.

1819. Daar het kerkgebouw alweêr nieuwe uitgaven

vordert, vragen zij op 4 punten raad: 1°. of men

het alleen publiek mag verkoopen ; 2°. of daartoe

vergunning van de Overheid noodig is; 3°. of men

vooraf crediteuren moet oproepen; 4°. ofAmsterdam

bereid is de opbrengst te ontvangen tegen verplichting

om de behoeftigen levenslang te onderhouden. 1 blz. 4°.

1820. De kerk heeft opgebracht f 800 vrij geld,

die eerlang door hen zal gestort worden. 2 blz. 4°.

1821. De koopsom is wegens onvermogen der koopers

nog niet geheel uitbetaald, tot zoolang echter zal
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13 Maart 1799.

4 Juli 1799.

29 Dec. 1787.

23 Maart 1794.

men de eigendomsbewijzen onder zich houden. 2

blz. 4°.

1822. Van J. Staal, over alimentatie. 3 blz. 4°.

1823. Van denzelfde: verzoek om de door hem uitge

schoten bedeeling van twee leden der vroegere gemeente

met bijgevoegde attestatie de vita van beiden. 2 blz. 4°.

Graft. (Noordeind van)

1824. Berichten dat zij na de ontvangen toezegging

van subsidie, R. Bos tot leeraar beroepen hebben.

1 blz. 4°.

1825. Dankbetuiging voor een hun toegezegde jaar

lijksche subsidie tot het tractement, in antwoord op

hun vraag om een gift voor reparatie aan de pastorie.

17 Juni 1795.

1795-1810.

11 Juli 1797.

2 blz. 4°.

1826. Berichten dat hun leeraar R. Bos den 11"

overleden is. 1 blz. 4°.

1827. Aanvragen om subsidie. 12 stuks 4°.

Graftdijk.

1828. Verzoeken advies op een aanschrijving der

hooge overheid, om opgave te doen van hunne kerke

lijke goederen. 2 blz. 4°.

1829. Bedenkingen, dichtstuk door Jacob Groot,

18
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leeraar aldaar, zond. dagt. klachten behelzende over

de gedwongen ontruiming zijner pastorie. 12 blz. 4°.

Met twee brieven van denzelfde, 5 Febr. en 21 Oct.

1832, betreffende dezelfde zaak. 4 blz. 4°.

Maart en April 1830. Aanvrage om ondersteuning voor de stichting

1856. van een nieuw kerkgebouw en dankbetuiging voor de

gehouden collecte. Ieder 2 blz. 4°.

's Gravenhage.

15 Jan en 7 Oct, 1831. Over het waarnemen van predikbeurten en
1636, 6 Jan. 1643 -

en 7 Maart 1655, het bedienen van avondmaal. 4 stuks 4°.

16 Ma: en 5Juli 1832. Van Joost Terveen, gevangene te 's Gravenhage,

15. over een proces met zijn zwager Floris van Molhem.

1 in 4°. 2 blz. 1 in fol. 2 blz.

Groningen.

6 Nov. 1677. 1833. Kopie-brief van den kerkeraad van het Lam

aan de Waterl. gemeente aldaar: zij zullen Melis

Ates Spinniker, die daar als leeraar dienst doet, hun

niet ontnemen, maar verlangen dan ook dat zij voor

een behoorlijk tractement zorg dragen. 2 blz. fol.

19 Dec. 1677. 1834. Antwoord op den vorigen. Zij beweren dat de

klachten van Spinniker over het geheimhouden van

een brief door hen naar Amsterdam geschreven en

over zijn lage jaarwedde, ongegrond zijn, terwijl zij

zelven zich over hem te beklagen hebben. 1 blz, fol.
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15 Febr. 1678. 1835. Van hun leeraar Melis Ates Spinniker: hij houdt

zijn vorige klachten vol, beschuldigt vooral den diaken

Jacob Lammers en verlangt zeer naar een ander

beroep. 3 blz. fol.

17 Mei 1678. 1836. Van denzelfde: vraagt om continuatie van

subsidie en dringt aan op verplaatsing, ook omdat

zijn handelszaken hier zeer achteruit gaan. 2 blz. fol.

9 Maart 1679. 1837. Van denzelfde: neemt het beroep naar Schie

dam aan en hoopt binnen vier weken te kunnen

vertrekken. 1 blz. 4°.

16 Maart 1679. 1838. Antwoord op den vorigen brief, voor een ge

schikt huis te Schiedam zal gezorgd worden. 1 blz. 4".

1 April 1688. 1839. Verzoeken hulp voor de gemeente te Sappe

meer. 1 blz. fol.

1 Maart 1691. 1840. Zij dringen aan op hulp voor Sappemeer, waar

het kerkgebouw vernieuwd en een leeraar beroepen

is. (In dezen brief wordt de gemeente Sappemeer de

alleroudste en eerste Doopsgez. gemeente genoemd.)

1 blz. fol.

12 April 1718. 1841. Verzoeken hulp voor de gemeenten den Hoorn

en Winsum, die door overstrooming geleden hebben.

1 blz. fol.

6 Juni 1789. 1842. Aanbeveling van Ritse Willemsz. leeraar op

den Horn, en verzoek om geldelijke hulp voor hem.

2 blz. 4".

21 Oct. 1745. 1843. Van H. Scholtens, leeraar bij de Vlamingen

18 *
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aandringende op het verleenen van subsidie aan

Andries Huizinga, leeraar te Obergum en Winsum.

2 blz. 40.

12 Oct. 1805. 1844. Verzoek van de Waterlandsche gemeente,

om een hulpprediker. 2 blz. 4°.

30 Nov. 1805. 1845. Van dezelfde: wegens 't vertrek van den

proponent Sybrandi naar Nijmegen en de voortdurende

ziekte van hun leeraar Nieuwenhuys verzoeken zij

weer een proponent als hulpprediker. 1 blz. fol.

17 Sept. 1848. 1846. Bericht omtrent een lid in wiens attestatie

de getuigenis van goed gedrag was weggelaten. In

antwoord op een brief van 8 September in originali

hierbij ingesloten. ieder 1 blz. 4°. -

*,N: 1##n 1847. Over het weigeren eener ontvangen attestatie
C. en moeilijkheden omtrent bedeeling. 1 blz. en 4 blz. 4°.

GrouW.

1789-1797. 1848. Beschikken over subsidie. 3 stuks 4°.

21 Jan. 1790. 1849. Met opgave van hunne middelen en lasten,

verzoeken zij om hooger subsidie, ten einde een

gestudeerd predikant te kunnen beroepen. 2 blz. 4°.

8 Mei 1790. 1850. Vragen voor gelijk doel nog f50 verhooging.

2 blz. 4°.

19 April 1800. 1851. Berichten dat de proponent A. de Vries, door

hen beroepen, bedankt heeft en vragen vergunning
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1 Nov. 1802.

1805-1809.

17 Dec. 1631.

12 Jan. 1632.

29 Maart 1632.

1 April 1632.

19 sept. 1632.

8 Oct. 1636.

14 Nov. 1642.

om Ds. Messchaert van Blokzijl te beroepen, schoon

deze niet aan de Kweekschool is opgeleid. 2 blz. 4°.

1852. Verzoek om goedkeuring van 't beroep van J.

van der Ploeg en om voortdurende subsidie. 2. blz. 4.

1853. Aanvraag om subsidie. 3 stuks.

Haarlem.

1854. Verzoeken de overkomst van een oudste,

om aldaar het avondmaal te komen bedienen. 1

blz. 4°.

1855. Van den leeraar Grijspeer, aan P. J. Moijer,

leeraar bij de Vlaamsche gemeente te Amsterdam,

over de twistzaak van Elslant en Plovier. 1 blz. 4°.

1856. Ontbiedèn een oudste tot bevestiging van

twee leeraren. 1 blz. fol.

1857. Antwoord van die te Amsterdam, op den

voorgaanden, waarom zij bij de bevestiging nietkunnen

tegenwoordig zijn. 1 blz. fol.

1858. Verzoek om doop en avondmaal te komen

bedienen. 1 blz. fol.

1859. Verzoek aan P. J. Moijer om overkomst tot

het avondmaal. 1 blz. fol.

1860. Van regenten van 't weeshuis over de uitbe

steding van twee weeskinderen. 1 blz. 4".
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3 Januari 1644. 1861. Van Pieter Gryspeert te Haarlem aan de

4 Maart 1679.

30 Nov. 1679.

13 Juli 1680.

24 Aug. 1680.

3 Sept. 1680.

28 Sept. 1680.

28 Jan 1681.

Vlaamsche gemeente te Amsterdam, over de beves

tiging van twee dienaren te Blokzijl, waar en door

wie die best geschieden kan. 1 blz. fol.

1862. Zij stellen voor dat Melis Ates Spinneker,

die Schiedam bedienen zal, te Rotterdam blijve wonen.

1 blz. 4°.

1863. Dankzegging voor de beloofde hulp in den

diepen nood, waarin zij door het verlies hunner mede

dienaren geraakt zijn, en aanwijzing waar de Amst.

leeraren zullen logeeren. 1 blz. fol.

1864. Over een samenkomst in de Peuzelaarsteeg.

1 blz. 4°.

1865. Over de vacature te Gouda. 1 blz. 4°.

1866. Over tusschenkomst in de twistzaak van de

Jager te Rotterdam. 1 blz. fol.

1867. Zij zijn verhinderd de voorgestelde samen- .

komst in de twistzaak van de Jager bij te wonen.

1 blz. 4".

1868. Aan H. ten Cate te Amst, hem en zijn vrienden

tot een samenkomst met de Rotterdammers te Haar

lem verzoekende. 1 blz. 4°.

13 April tot 10 1869. Correspondentie over de verpleging van de
Juni 1684.

30 Juni 1684.

nagelaten kinderen van Jacob Mesdag. 6 st. fol. en 4°.

1870. Van de gemeente bij het Lam aan die van
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30 Mei tot 13

Juni 1686.

1 Jan., 24 Jan.

en 18 Febr. 1687.

Juli 1687.

2 Nov. 1687.

9 Mei 1734.

10 April 1757.

12 April 1757.

Haarlem: verklaren zich niet te vereenigen met art.

6 van de Sociëteitsvergadering, (over Abr. Elles.)

1 blz. 4°.

1871. Over uitschrijving der Sociëteitsvergadering

op 26 Juni, waarop Dordrecht wegens de daar heer

schende onlusten niet zal genoodigd worden. 2 stuks

fol. en 1 4°.

1872. Over collecte voor de refugiés en ten behoeve

van Norden, en over de verschikking van sociëteits

beurten. 1 in 4°. en 2 in fol.

1873. Over ondersteuning der weduwe Melys Ates

Spinniker en haar zoontje, en over voorziening in

de vacatures. 2 stuks 4°.

1874. Vragen, hoe de gemeente Brielle te helpen

aan een leeraar bij de toenemende zwakheid van Jan

Abrahams. 1 blz. 4°.

1875. Zij beklagen zich dat de gemeente van Gouda,

na eerst Marten van Geeste van Beverwijk beroepen

te hebben, die 't had aangenomen, nu den proponent

de Wind heeft gekozen en dat wel door invloed van

Amsterdam, en keuren deze inmenging af, die de

gemeenten in hare vrijheid belemmert. 3 blz. 4°,

Antwoord hierop. Zie n°. 1792.

1876. Van den leeraar W. van Maurik te Haarlem

over het vervullen eener predikbeurt. 1 blz. 4°.

1877. Van den leeraar J. van Beekhoven de Wind,

over 't waarnemen eener predikbeurt. 2 blz. 4°.
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8 Dec. 1774.

26 Dec. 1775.

6 Mei 1776.

17 Aug. 1789.

6 NOV. 1789.

1878. Mededeelingen over 't gedrag van een broeder

naar Amst, vertrokken. 1 blz. 4°.

1879. Verbinden zich tot weêrkeerigen tien-jarigen

borgtocht voor leden met attestatie. 1 blz. 4°.

1880. Vragen een nadere verklaring over den zin,

waarin Amsterdam voor vertrekkende leden borg

blijft. 1 blz. 4°.

1881. Zij weigeren den onderstand, voor Middel

harnis gevraagd, daar deze hulp geen betrekking

heeft tot den predikdienst. 1 blz. 4°.

1882. Mededeelingen over een zuster der gemeente,

naar Amst. vertrokken. 2 blz. 4°.

30 Maarten 3 Juli 1883. Over de vraag: hoe te handelen met leden
1805.

8 Oct. 1806.

4 Mei 1843.

4 Maart 1847.

30 Juli 1858.

die, eer de tien-jarige borgtocht verstreken is, naar

een andere plaats vertrekken, waar zij tot armoede

vervallen. 7 blz. 4°. 2 stuks.

1884. Adhaesie verzoekende aan een request, door

hen bij 't gouvernement ingediend. 2 blz. 4°.

1885. Tot opheldering waarom de vorm van de door

hen afgegeven attestatiën veranderd is. 1 blz. 4°.

1886. Bericht van aanneming eener attestatie die vroe

ger wegens onzedelijk gedrag geweigerd was. 2 blz. 4°.

1887. Over de opneming van een bejaarden broeder

der Amsterdamsche gemeente in 't Bestedelingen

huis. 1 blz. 4°.
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15 Juli 1858.

5 Febr. 1859.

25 April 1614.

23 Febr. 1631.

31 Jan. 1632.

17 April 1690.

Hallum.

1888. Circulaire der gemeente te Hallum om onder

steuning voor den bouw der pastorie. 2 blz. 4°. dr.

1889. Dankzegging voor degehouden collecte. 1 blz. 4°.

Harlingen.

1890. Kopie-antwoord van de Friesche en Hoogd.

gemeente aldaar aan Hans de Ries, weigerende door

hem bediend te worden, omdat hij in alles overeen

stemt met Yeme Jacobs de Ringh. 1 blz. 4°.

1891. Aan Tobias Goverts en diens gemeente,

vragende overkomst van oudsten voor doop en avond

maal. 1 blz. 4".

1892. Aan Tobias Goverts c. s. om overkomst van

een oudste tot doop en avondmaal (overgebracht

door hun leeraar Joost Hendriks). 1 blz. 4°.

1893. Over de gevraagde collecte ten behoeve der

verdrukte geloofsgenooten in de Palts met kopie

antwoord 20 Mei. 3 blz. 4°.

1894. Verzoeken dat de proponent Thomas Wopkens

gedurende vier maanden met hunne beide leeraren

Reinier Fonteyn en Corn. Jentjes den predikdienst

waarneme. 1 blz. fol.

6 Oct. 1726. -

28 Sept. 1734.
1895. J. Stinstra bedankt voor het vervullen eener

hem aangeboden predikbeurt. 2 blz. 4°.
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5 April 1742.

16 April 1742.

23 Maart 1744.

10 Mei 1744.

30 Maart 1747.

12 Juli 1747.

3 Oct. 1747.

26 Jan. 1753.

11 Oct. 1847.

1896. Verzoeken een proponent in commissie, daar

een der leeraren gestorven en een ander in zijn dienst

“verhinderd” is. 2 blz. 4°.

1897. Nadere regeling van de overkomst van een

proponent. 1 blz. 4°.

1898. Aanvraag om een proponent. 1 blz. 4".

1899. Verzoeken goedkeuring van 't beroep, dat zij

op Jan Boelaard hebben uitgebracht. Met begeleidend

schrijven van den beroepene, van gelijke strekking.

3 blz. 4°.

1900. Verzoek om een proponent in commissie, na

het a. s. vertrek van den proponent Jan de Ridder.

2 blz. 4°.

1901. Verzoeken een proponent in commissie ,

omdat de diensttijd van den tegenwoordigen Adam

Abrahamsz. eindigt. 1 blz. 4".

1902. Verzoek om een anderen proponent, daar de

diensttijd van den tegenwoordigen Corn. van Engelen

spoedig eindigt. 1 blz. 4".

1903. Zij vragen een proponent in commissie. 1 blz. 4°.

1904. Over het weglaten der getuigenis omtrent

goed gedrag in een afgegeven attestatie. 1 blz. 4°.
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1788-1795.

1631.

23 April 1635.

22 Nov. 1677.

24 Oct. 1680.

27 Aug. 1809.

22 Sept. 1809.

30 Jan. 1810.

16 Juni 1814.

HazersWoude.

1905. Over subsidie. 3 stuks, ieder 1 blz. 4°.

Helder en Huisduinen.

1906. Zij geven attestatie voor eene zuster en hopen

op een bezoek van Abram Dirks. 1 blz. 4°.

1907. Van de gemeente te Rotterdam aan die te

Amsterdam, wegens den nood der gemeente te Huis

duinen. 1 blz. fol.

1908. Van T. D. Kuyper te Alkmaar aan W. van

Maurik te Amsterdam: verzoekt onderstand voor de

gemeente Helder en Huisduinen. 1 blz. 4°.

1909. Van J. J. Kaeskooper, te Alkmaar, over onder

stand voor de gemeente Helder en Huisduinen. 1 blz. 4°.

1910. Aanvrage om subsidie met bijgevoegden staat.

3 blz. 4°.

1911. Het aanbod van ondersteuning nemen zij vol

gaarne aan. 2 blz. 4°.

1912. Verzoeken de proponenten tot een beurt op

beroep. 2 blz. 4".

1913. Verzoeken ondersteuning tot herstel van hun

kerkgebouw, dat gedurende den oorlog door het

gouvernement gerequireerd was en hun nu zonder

schàvergoeding teruggegeven is. 2 blz. 4°.
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12 Oct. 1825.

13 Juli 1837.

4 Juni 1843.

10 NOV. 1847.

2 April 1852.

18 Mei 1852.

23 April 1854.

29 Juli 1856.

28 Febr. 1857.

1914. Verzoeken dat hun weeskinderen te Amster

dam in 't weeshuis zullen worden opgenomen, daar

de kinderen in 't wees- en armenhuis aan den Helder

naar de koloniën van de Maatschappij van weldadig

heid worden overgebracht. 2 blz. 4°.

1915. Van den leeraar J. Hoekstra met berichten

over eene zuster aan wie hij onlangs den doop bediend

heeft. 3 blz. 4°.

1916. Van denzelfde om hulp bij de ongelegenheid,

waarin hij verkeert. 1 blz. 4°.

1917. Inlichtingen over een lid met attestatie ver

trokken. 1 blz. 4".

1918. Circulaire nader aandringende op antwoord

op hunne circulaire, om ondersteuning bij den bouw

hunner kerk met begeleidend schrijven. 1 blz. 4°. dr.

1919. Dankbetuiging voor genoten ondersteuning

bij hun kerkbouw. 1 blz. 4°.

1920. Circulaire: dankbetuiging voor ontvangen gelden

tot de stichting eener nieuwe kerk en verantwoording

der wijze waarop zij besteed zijn. 2 blz. 4°. dr.

1921. Zij verdedigen zich op bedenkingen, die tegen

hun besluit omtrent de armbedeeling gemaakt zijn.

2 blz. 4°.

1922. Circulaire waarin zij verslag geven van den

staat der bijeengebrachte gelden voor eene nieuwe

pastorie en aanvrage, om eene collecte daarvoor te
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30 Jan. 1859.

16 April 1807.

2 Maart 1859.

27 Febr. 1727.

13 Jan. 1767,

1774-1811.

10 Jan. 1774.

1 Maart 1774.

houden. Met een brief van dankbetuiging, 19 April

1857, voor bedoelde collecte. 2 blz. 4°.

1923. Circulaire over den staat van hare geldmid

delen bij den bouw der pastorie. 1 blz. 4o.

Hengeloo.

1924. Vragen subsidie ten einde Ds. B. J. Rusburg,

in plaats van G. J. van Rijswijk verkozen, het be

roep moge aannemen. 2 blz. 4°.

1925. Over de aanneming van twee aankomelingen

tot leden der gemeente. 1 blz. 4°.

Hindeloopen.

1926. De leeraar Joannes van der Veen, doet mede

deelingen over een zuster der gemeente. 1 blz. 8°.

1927. Onder dankzegging voor de beloofde subsidie,

waardoor zij nu in staat zullen zijn een gestudeerden

leeraar te bekomen, berichten zij F. v. d. Ploeg

beroepen te hebben. 2 blz. 4°.

1928. Over subsidie. 22 stuks.

1929. Dringen aan op de spoedige overkomst van

hun beroepen leeraar J. J. van Cuylenborgh. 1 blz. fol.

1930. J. J. van Cuylenborgh bericht zijn intrede

aldaar op 20 Febr. en zegt dank voor de genoten

opleiding. 2 blz. 4°.
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14 Maart 1780.

7 en 29 Nov.

1784.

12 Dec. 1786.

21 Mei 1788.

25 Febr. 1806.

27 Mei 1806.

24 Nov. 1807.

12 April 1808.

16 Oct., 16 Nov.,

6 en 11 Dec. 1852.

30 Dec. 1852.

1931. Bericht over een erfenis, waartoe gerechtigd

is een broeder te Amsterdam bedeeld of bij over

lijden, zijn kinderen. 3 blz. 4°.

1932. Over bedeeling van een daar gevestigd lid.

5 blz. 4°. 2 stuks.

1933. Over de wijze van uitbetaling der jaarlijksche

ondersteuning. 1 blz. 4°.

1934. Voorspraak om onderstand aan een broeder

der gemeente, die geruimen tijd in slavernij te Algiers

heeft verkeerd en van alles beroofd is. 3 blz. 4°.

1935. Bericht dat hun leeraar ontslagen en een

poging om met de Nieuwe kerk te vereenigen mis

lukt is. 1 blz. 4°.

1936. Over de voorgenomen vereeniging der beide

gemeenten aldaar en aanvraag om subsidie. 3 blz. 4°.

1937. Berichten dat zij een drietal leeraren in de

vacature zullen uitnoodigen. 1 blz. 4°.

1938. Berichten dat Simon Gorter, thans leeraar

op de Joure, hun beroep heeft aangenomen en 3

April 1808 zijn intrede zal doen. 1 blz. 4°.

1939. Van S. Gorter over zijn intrede. 1 blz. 4°.

1940. Over de herstelling van de pastorie. 3 st.

1941. Dankzegging voor de collecte ten behoeve

der verbetering van de pastorie. 1 blz. 40.
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1 Sept. 1809.

4 Maart 1811.

24 Oct. 1629.

4 Febr. 1636.

6 Nov. 1805.

1744-1810.

8 Nov. 17.47.

Holwerd.

1942. Van den leeraar M. Martens over de moeie

lijkheden, waarin de gemeente te Pieterzijl verkeert.

3 blz. 4°.

1943. Zij vragen bedeeling eener zuster, die te

Amsterdam lid is. 2 blz. 4°.

Hoorn.

1944. Brief van Hendrik ter Beecke aldaar, over

den nood waarin hij en Reynier Sibouts de geloofs

genooten te Schagen gevonden hebben en over de

bijdragen naar Wieringen en naar Huisduinen ge

zonden, tegelijk met de giften van Enkhuizen en

Tessel. 2 blz. fol.

1945. Zij verzoeken met het avondmaal bediend te

worden. 1 blz. 4°.

1946. Zij vragen raad en hulp tegen den dwang der

conscriptie. 2 blz. 4".

den Hoorn, op Tessel.

1947. Aanvragen om subsidie en dankzegging daar

voor. 38 stuks 4°.

1948. Berichten dat de proponent Adam Abrahamsz.

door hen beroepen is en verzoeken om goedkeuring.

1 blz, fol.
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12 NOV. 1748.

13 Juli 1751.

26 Sept. 1751.

21 Oct. 1751.

19 Dec. 1751.

29 Oct. 1752.

6 Mei 1759.

18 NOV. 1759.

9 Sept. 1762.

1949. Berichten dat zij den proponent Gerrit Boot

hamer beroepen hebben. 2 blz. 4°.

1950. Berichten dat hun leeraar Boothamer naar

Middelburg vertrekt en zij in zijn plaats den pro

ponent Jan Francken in commissie wenschen, of nog

liever goedkeuring zouden ontvangen om hem ter

stond te beroepen. 2 blz. 4o.

1951. Zij berichten het beroep van Jan Francken

en verzoeken approbatie. 1 blz. fol.

1952. Verzoeken een proponent in commissie, daar

Jan Francken voor 't beroep bedankt heeft. 1 blz. fol.

1953.Verzoeken een anderen proponent in commissie,

daar de prop. Arent van Gijsen niet genoeg voldaan

heeft, om tot een eenparig beroep te komen. 1 blz. fol.

1954. Berichten dat de proponent J. Cuperus daar

beroepen is, en verzoeken om approbatie. 1 blz. fol.

1955. Berichten dat hun leeraar G. Rekker den 4n

Juni afscheid neemt en naar Vlissingen vertrekt en

vragen hulp der proponenten voor den predikdienst.

2 blz. 4°.

1956. Berichten beroepen te hebben den propo

nent P. Loosjes Az. en vragen daarop goedkeuring.

1 blz. 4°.

1957. Berichten dat Corn. de Jong zal overkomen

en hopen hem eenigen tijd te houden. 1 blz. 4°.
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5 Jan. 1763.

5 Maart 1764.

1 Juni 1764.

6 Maart 1765.

25 April 1766.

21 Mei 1766.

20 NOV. 1766.

8 Maart 1767.

31 Maart 1767.

5 Juni 1767.

8 Juni 1767.

1958. Verzoeken den dienstdoenden proponent te

mogen beroepen. 1 blz. 4°.

1959. De prop. van Grouw aldaar verzoekt zijn

vertrek nog een weinig te mogen uitstellen. 1 blz. 4°.

1960. Verzoeken den proponent C. de Jong in

commissie. 1 blz. 4".

1961. Verzoeken een ander proponent, omdat C. de

Jong, naar Stavoren beroepen, van hen afscheid heeft

genomen. 1 blz. 4o.

1962. Verzoeken een proponent wegens het vertrek

van hun leeraar Hoyto Tichelaar. 2 blz. 4°.

1963. Zij zullen den proponent B. Hartman van

Groningen met genoegen ontvangen. 1 blz. fol.

1964. Verzoeken den proponent van der Ploeg in

commissie. 1 blz. fol.

1965. F. van der Ploeg bericht daar beroepen te

zijn, maar bedankt te hebben, omdat het beroep te

Hindeloopen hem is aangeboden. 2 blz. 4°.

1966. Bericht over een predikbeurt. 1 blz. 4°.

1967. Daar de commissie van den proponent W.

Hesseling is geëindigd, verzoeken zij den proponent

Molenaar. 1 blz. 4°.

1968. W. Hessseling vraagt om raad, daar hem

19
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1 Oet. 1768.

18 Juni 1769.

25 Sept. 1770.

7 NOV 1796.

20 Nov. 1796.

1 Jan. 1797.

tegelijkertijd het beroep aan den Hoorn en te Bols

ward is opgedragen. 1 blz. 4°.

1969. Verzoeken de medewerking van Amsterdam,

dat hun leeraar Z. van Abbema, die het beroep naar

Bolsward heeft aangenomen, den winter nog moge

overblijven. 2 blz. 4”.

1970. Ant. de Vries aldaar in commissie, en onlangs

beroepen, verzoekt vergunning om dit aan te nemen,

voor het beroep naar Huizen te bedanken en van

een commissie naar Crefeld ontslagen te worden.

2 blz. fol.

1971. Verzoek om goedkeuring van 't beroep dat

zij uitgebracht hebben op T. G. van Grouw, leeraar

te Middelharnis. 2 blz. 49.

1972. Zond. dagteekening, van T. G. van Grouw,

om ondersteuning voor een reis naar Friesland.

1 blz. 4°.

1973. Van T. G. van Grouw, over een geschil met

zijn kerkeraad die, om zijn tractement te kunnen

verminderen, het getal van zijn preekbeurten wil

inkorten met bijlage: advies daarover van Ds. G.

van Heyningen. 3 blz. 4°.

1974. Van denzelfde, nadere opgaaf van de benarde

finantieële omstandigheden, waarin zijn gemeente

verkeert. 2 blz. fol. met bijlage 1 blz. 8".

1975. De kerkeraad verdedigt zijn gehouden gedrag

tegenover den leeraar, beklaagt zich over diens
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22 Juli 1810.

1 April 1718.

27 Juli 1718.

18 Mei 1739.

18 Jan. 1681.

19 Juni 1702.

23 Maart 1709.

mededeelingen te Amsterdam en geeft nadere inlich

tingen omtrent den nood der gemeente. 2 blz. fol.

1976. Berichten het overlijden van hunnen leeraar,

noodigen de proponenten uit op beroep en vragen

subsidie. 1 blz. 4°.

--------------------- --------

Den Hoorn (Groningen.)

1977. Zij vermelden de overstrooming van 25 Dec.

1717, waardoor hun kerk verwoest is, en vragen

onderstand. 3 blz. fol.

1978. Zij danken voor de genoten ondersteuning.

3 blz. 40.

1979. Zij dringen het verzoek van hun leeraar Ritze

Willems om tegemoetkoming krachtig aan. 2 blz. fol.

Huizen.

1980. Over de verpleging van vier weeskinderen.

1 blz. 4°.

1981. Van Leendert van der Goes te Huizen,

Hendrik Joosten en Salomon Steinfort, om advies

in het bekomen van f2000 ten behoeve der gemeente

te Spakenburg, die door overstrooming geleden heeft.

1 blz. 4".

1982. Over den geldelijken nood der gemeente

Spakenburg. 1 blz. fol.

e 19 *
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26 Nov. 1716.

15 Dec. 1716.

Maart 1717.

6 Juni 1734.

15 Mei 1745.

22 Jan. 1747.

21 Febr. 1747.

17 Maart 1747.

9 Nov. 1747.

10 Juni 1748.

1983. Verzoek van vier diakens en elf broeders aldaar,

om onderstand voor het tractement van Claes Pietersz.

Vas, dien zij in plaats van Claes Gerbrantsz. wenschen

te beroepen. 2 blz. fol.

1984. Over onlusten in de gemeente omtrent de

verkiezing van een leeraar. 2 blz. fol.

1985. Verzoek van de gezamenlijke (23) broeders

te Huizen, aan die bij het Lam en de Zon, om voor

hen een leeraar te beroepen en dien vervolgens te

subsidiëeren. 2 blz. fol.

1986. Van den leeraar C. J. Vetkooper, over het waar

nemen van den predikdienst te Spakenburg. 1 blz. 4".

1987. Van denzelfde, over bedeeling van eene zuster

te Spakenburg. 1 blz. 4°.

1988. Van denzelfde, met verzoek om emeritaat.

1 blz. 4°.

1989. Van denzelfde, over zijn geldelijke omstan

digheden. 2 blz. 4°.

1990. Over de verpachting hunner landerijen en

den finantiëelen staat der gemeente. 1 blz. fol.

1991. Van den rustenden leeraar Klaas J. Vetkooper

om continuatie van de extra-subsidie. 1 blz. 4°.

1992. Van denzelfde: vraagt een extra-gift. 2 blz. 4".
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1748-1810.

11 Maart 1749.

26 Mei 1750.

25 Nov. 1764.

15 April 1769.

1 Mei 1769.

4 Sept. 1769.

28 Juli 1776.

23 Oct. 1791.

6 Juni 1792.

25 Juni 1793.

1993. Aanvragen om subsidie en continuatie daarvan.

78 stuks.

1994. Van C. J. Vetkooper, emeritus predikant,

verzoek om ondersteuning. 2 blz. 4°.

1995. Berichten het beroep van Klaas Tichelaar tot

leeraar, met verzoek van goedkeuring. 2 blz. 4".

1996. Vragen f 500 subsidie voor de vertimmering

der kerk, die f 1900 gekost heeft. 3 blz. 4°.

1997. Van den leeraar C. van Engelen: bericht dat

hij zijn ambt wegens ziekte zal neêrleggen. 1 blz. 4°.

1998. Vragen goedkeuring op 't beroep van den

proponent de Vries. 1 blz. 4°.

1999. Dito dito, van Roelof van Dokkum. 1 blz. 4°.

2000. Dito dito, van J. A. van der Kemp. 2 blz. 4°.

2001. Dito dito van M. Hesseling. 2 blz. 4°. (Zond.

datum).

2002. Dito dito, van C. de Haan, predikant te

Maastricht, ter vervanging van Ds. Kleyn, die naar

Wormerveer is vertrokken. 2 blz. 40.

2003. Dito dito, van J. van Moerbeek, ter vervan

ging van C. de Haan, naar Haarlem vertrokken.

1 blz. 4°.

2004. Van den leeraar J. van Moerbeek, om continua
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tie eener subsidie van f 100, die zijn vader vroeger

genoot ten behoeve zijner moeder. 2 blz. 4".

12 Nov. 1842. 2005. Over den doop van een aldaar woonachtig

persoon, dien zij bereid zijn vervolgens op attestatie

over te nemen. 1 blz. 4°.

6 Oct. 1842-14 2006. Stukken betrekkelijk de gemeente te Huizen
Sept. 1843.

en contract met haar aangegaan over het beheer van

hare goederen. 5 blz. fol. en 1 blz. 4°.

Huizinge en Westeremden.

8 Dec, 1745. 2007. Opgave van den toestand der gemeente en

aanvraag om subsidie. 1 blz. fol.

18 Aug. 1808. 2008. Verzoeken vergunning dat de proponent

Plantinus op beroep zal komen prediken. 1 blz. 4°.

25 Nov. 1810. 2009. Uitnoodiging der proponenten tot een predik

beurt op beroep. 2 blz. 4°.

den Ilp.

1804-1808, 2010. Over subsidie. 4 stuks.

24 Nov. 1831. 2011. Verzoeken hulp tot het weder opbouwen

eener boerderij aan de gemeente toebehoorende, die

door 't onweder getroffen en verbrand is. 3 blz. 4°.

22 Dec. 1843. 2012. Over een bedeelde.
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Irnsum.

Januari 1848. 2013. Circulaire: zij verzoeken collecte ten behoeve

van de verbetering hunner kerkgebouwen. 2 blz. 4°. dr.

de Joure.

9 April 1788 2014. Over subsidie aan hun leeraar Barre Hiddes.

1 blz. 4°.

26 Oct. 1795-18 2015. Van den leeraar B. Hiddes, om voortduring
Nov. 1796. - - - o

van subsidie. 2 blz. 4°.

Kampen.

29 April 1677. 2016. Om hulp voor de kerk die zij gebouwd hebben;

volgens inliggende nota heeft de kerk circa f 2300

gekost, waarvan na aftrek der collectes in Friesland

en Waterland nog f 700 te betalen zijn. 1 blz. fol.

9 Aug. 1783. 2017. Wegens het vertrek van hun leeraar S.

Hoekstra Wz., verzoeken zij om proponenten, ten

einde in hunne beurten te voorzien en om subsidie

voor het tractement, ten einde zij Ds. J. ten Cate

van Oostgraftdijk met eenige kans van welslagen het

beroep kunnen aanbieden. 2 blz. fol.

1788-1810, 2018. Beschikken over de subsidie, 13 stuks. 4°. en fol.

10 oct. 1790. 2019. Verzoeken vergunning van de Zonsche gem.,

om in hunne vacature een proponent te beroepen,

die aan de Kweekschool bij het Lam gestudeerd
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23 NOV. 1790.

5 Maart 1791.

17 Mei 1791.

26 Juni 1791.

23 Febr. en

14 Maart 1796.

16 Juli 1800.

31 Maart 1801,

Begin 1802.

heeft, daar er anders voor hen geen kans op ver

vulling der vacature bestaat. 2 blz. 4°.

2020. Zij hadden vroeger altijd leeraars gehad van

de Zonsche Sociëteit, maar nu, nadat hun leeraar

H. Jansen naar Leer vertrokken was, besloten een

Lamist te beroepen; daarop had de Zon de subsidie

ingetrokken; zij vragen nu om gelijke subsidie of

iets meer bij het Lam, ten einde te kunnen beroepen.

2 blz. 4°.

2021. Van gelijken inhoud. 2 blz. 4°.

2022. Zeggen dank voor de beloofde subsidie en

berichten A. van Groenou van Wormerveer beroepen

te hebben. 2 blz. 4".

2023. Berichten dat A. van Groenou den 17" Juli

zijn intrede gedaan heeft. 2 blz. 4°.

2024. Over bedeeling 2 stuks. 3 blz. 4°.

2025. Berichten dat A. van Groenou zijn ambt

heeft nedergelegd en bevelen zich aan voor een

nieuwen leeraar. 1 blz. 4".

2026. Wenschen M. Martens van Holwerd te be

roepen, maar vragen daarvoor verhooging van sub

sidie. 1 blz. 4°.

2027. Noodigen een proponent uit tot het vervullen

eener predikbeurt op beroep. 2 blz. 4°.
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3 Maart 1802.

23 Juli 1802.

16 Juli 1804.

6 Febr. 1825.

30 Jan. 1661.

4 Juli 1749.

20 Mei 1751.

2028. Verzoeken goedkeuring van het beroep door

hen uitgebracht op J. van Hulst Lzn. 1 blz. 4°.

2029. Berichten de intrede van J. van Hulst Lzn.

en vragen om subsidie. 1 blz. 4°.

2030. Over een legaat aan een lid der gemeente

opgekomen. 1 blz. 4°.

2031. Om hulp bij den watersnood. 2 blz. 4°.

Koog en Zaandijk.

2032. Van den leeraar J(an) P(ieters), zich bekla

gende dat hij, door zich vroeger met hen vereenigd

te hebben, nu in hun twisten gehaald en door zijn

oude vrienden verlaten wordt, met vele, en krachtige

vermaningen tot vrede en eensgezindheid en bewaring

der liefde, vooral in de strijdschriften. 2 blz. fol.

2033. Van den leeraar Abr. Verduin, aan Daniël

Scharff, leeraar bij de Doopsgez. gemeente te Rot

terdam tot verdediging van zijn beweren dat zijn

ambtgenoot, die van de predikdienst ontzet is, daarin

nog niet mag hersteld worden, zonder dat hij beter

blijken van bekeering gegeven heeft; tevens tot weer

legging van de scherpe verwijten, hem door Scharff

gedaan. (eigenh. kopie.) 23 blz. 8°.

Koudum.

2034. Weigering om borg te blijven voor een zuster,
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1 Mei 1870.

18 Nov. 1703.

6 Juni 1795.

4 Oct. 1858.

18 Mei 1739,

12 Dec. 1834.

wier attestatie onlangs te Amsterdam is aangenomen.

1 blz. fol.

2035. Zij verzoeken hulp tot stichting van een

nieuw kerkgebouw. 1 blz. 4°. gedr.

Krommenie.

2036. Dankbetuiging voor de ruime ondersteuning

bij den brand en verzoek dat het saldo aan de ge

meente ten goede moge komen. 3 blz. fol.

2037. Verzoek om subsidie, ten einde de jaarwedde,

waartoe zij niet meer dan f 250 kunnen geven, op

zulk een bedrag te brengen, dat zij nu na den dood

van hun leeraar Dirk Man in de vacature kunnen

voorzien. 2 blz. 4”.

2038. Over den naam van een met attestatie ver

trokken lid. 1 blz. 4°.

Leens.

2039. Verklaring van Hendrik Eckens, Hervormd

leeraar aldaar, aangaande de bijzondere bekwaam

heden en den ijver van Ritze Willems, leeraar bij

de Doopsgez. aldaar, met dringend verzoek om hem

eenig tractement toe te kennen. 1 blz. fol.

Leermens en Loppersum.

2040. De gemeente sedert 1821 vacant, thans door
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23 Aug. 1847.

28 Febr. 1649.

11 Sept. 1678.

22 Nov. 1679.

19 Juli 1681.

4 Juni 1690.

de haar toebedeelde bezittingen der gemeente te

Appingadam in staat gesteld een leeraar tegen een

behoorlijke jaarwedde te beroepen, vraagt hulp voor

't bouwen eener pastorie. 3 blz. 4°. Met brief van

dankbetuiging voor genoten ondersteuning. 19 Nov.

1835. 2 blz. 4".

2041. Aanvrage om collecte ten behoeve van haar

kerkgebouw. 3 blz. 4°. en 3 Jan. 1848 dankbetui

ging daarvoor. 1 blz. 4°.

Leeuwarden.

2042. Volledige toestemming op hetgeen hun 21 Febr.

was voorgesteld. 1 blz. 4°.

2043. Aan Galenus Abrahams c. s. over bedeeling,

zij noodigen hem uit tot overkomst. 2 blz. fol.

2044. Aan dezelfden overzekeren Arien Feykens, die,

meer dan eens gecensureerd, weder aangenomen is

en nu attestatie naar Amsterdam verlangt. 2 blz. fol.

2045. Aan dezelfden: verzoeken hun overkomst voor

doop en avondmaal en om hun vereeniging met de

Vlamingen te bespreken, terwijl zij nu reeds uit

vereenigde Jan-Jacobsgezinden en Waterlanders be

staan. 1 blz. 4".

2046. Van de leeraren Claes Carstes en ClaesThomas:

betuigen hun bereidwilligheid om de gevluchte Palt

zers te helpen of te herbergen en dringen vooral

aan op de overkomst van Galenus Abrahamsz. om
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16 Nov. 1752.

17 Nov. 1631.

22 Jan, 1632.

19 Oct, 1632.

5 NOV. 1632.

16 Nov. 1632.

het avondmaal onder hen te bedienen, hetgeen naar

hun meening leiden zal tot vereeniging der twee bij

hen bestaande gemeenten. 1 blz. fol.

2047. Van den proponent Siebold Abbema met

bericht dat hij voor den halven predikdienst te

Leeuwarden beroepen is en verzoek om raad en

goedkeuring. 1 blz. 4°.

Leiden.

2048. Verklaren dat zij aan Gilles van Nyspen,

naar Amsterdam vertrokken, geen gewone attestatie

kunnen medegeven, omdat hij wegens zijn overhel

ling tot de gemeente van Arent Barendsz. hunne

vergaderplaats sedert jaren niet bezocht heeft, maar

dat hij van een christelijken wandel is ; zij hopen

dat de Amst. gemeente hem voor zich moge winnen.

1 blz. fol.

2049. Om overkomst van een oudste voor doop en

avondmaal. 1 blz. 4°.

2050. Om overkomst van een oudste tot verkiezing

van diakenen. 1 blz. 4°.

2051. Om overkomst van oudsten voor doop en

avondmaal. 1 blz. fol.

2052. Over het voorgenomen huwelijk van een hunner

broederen met een Hoogduitsche zuster. Dringend

verzoeken zij dat zij al hun moeite en gezag zullen

aanwenden, om dit huwelijk te voorkomen. 2 blz. fol.
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29 NOV. 1632.

14 Dec. 1635.

21 Jan. 1636.

17 Febr. 1643.

2 Jan. 1677.

8 Jan. 1679.

1 Febr. 1679.

2053. Verzoeken dat een oudste voor avondmaal

en doop overkome, en dat de kerkeraad een nieuwen

brief aan hen afzende, dien zij aan de broederschap

kunnen voorlezen, daar zij beducht zijn, dat het

voorlezen van den nu ontvangen brief, wegens een

paar daarin voorkomende zinsneden, “onrust” of ten

minste “onlust” verwekken zal. 1 blz. fol.

2054. Met aandrang verzoeken zij, dat een der oudsten

moge overkomen, om doop en avondmaal te bedienen.

Zij zijn zeer bedroefd dat hun dit voor eenigen tijd

geweigerd is, en kunnen de reden daarvan niet

gissen. Het verval der gemeente maakt de overkomst

van een oudste dubbel wenschelijk; de pestziekte is

aan 't afnemen en behoeft hen niet van de reis af

te schrikken. 2 blz. fol.

2055. Om overkomst van oudsten tot bediening van

het avondmaal. 1 blz. fol.

2056. Van gelijken inhoud. 1 blz. 4°.

2057. Over een attestatie en over bedeeling. 1 blz. fol.

2058. Vragen inlichting over den nood der Dantzigers

en zijn tot helpen bereid. 1 blz. fol.

2059. Danken voor het nader bericht en blijven be

reid bij quotisatie de Dantzigers te helpen; ont

schuldigen hun lang stilzwijgen door den nood waarin

zij verkeerd hadden daar Pieter de Jager hen van

Socinianery en Rynsburgery had beschuldigd, waaruit

zij door den magistraat gered waren. 2 blz. 4°.
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1 Maart 1679.

Omstr. 1680.

23 Juli 1680.

21 Aug. 1680.

28 Sept. 1680.

9 Nov. 1680.

27 NOV. 1680.

11 Dec. 1680.

2060. Over Melys Ates Spinniker. 1 blz. 49.

2061. Van den leeraar Jacob van der Meulen

zonder datum, om hulp in den predikdienst; bericht

dat een jongeling door hen tot den predikdienst

voor hunne gemeente wordt opgeleid. 1 blz. fol.

2062. Van den kassier der sociëteit te Leiden,

aan de gemeente bij het Lam: over de Dantziger

collecte, het geld voor de weduwe van Isaäk van

Vreede te Gouda en de vervulling der vacature

aldaar. 1 blz. 4o.

2063. Zij berusten in het besluit van Amsterdam,

om te Gouda een vasten leeraar aan te stellen, mits

ongetrouwd en zoo min kostbaar mogelijk. 1 blz. fol.

2064. Aan Jacob Linnig de Jonge te Amsterdam:

keuren goed het beroep van een leeraar te Dordrecht

naar Gouda. 1 blz. 4°.

2065. Zij verzoeken advies in de zaak van Pieter

de Jager en sluiten daarbij in een brief van Pieter

de Jager te Rotterdam, 7 November 1680, aan

hen gericht, over het afleggen zijner schuldbelijdenis.

1 blz. fol. en 1 blz. 4°.

2066. Om nader advies in zake P. de Jager.

1 blz. fol.

2067. Zij berichten dat zij de zaak van P. de Jager

willen laten rusten, waarbij zij overzenden kopie van

hun brief van P. de Jager, 8 Dec. 1680, en zijn

antwoord 10 Dec. 1680. 3 stuks 4°. en fol.
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7 Aug. 1684.

12 April 1757.

10 en 31 Juli

1776.

29 Aug. 1787.

26 Febr. 1790.

11 Maart 1695.

2068. Zij verblijden zich over de voorgenomen ver

eeniging en hopen bij de definitieve hun gecommit

teerden te zenden. 1 blz. fol.

2069. Van den leeraar Arkenbout, over het ver

vullen van den predikdienst. 1 blz. 4°.

2070. Over de bedeeling van een gezin, uit Amst.

afkomstig. 3 blz. fol. en 4".

2071. Teleurgesteld, dat zij niet door de Amst.

leeraren in den tijdelijken nood van den predikdienst

kunnen geholpen worden, wijzen zij het aanbod, om

een proponent in commissie te hebben, van de hand.

2 blz. 40.

2072. Over de bedeeling van een broeder uit Amst.

1 blz. 4°.

Maastricht.

2073. Opgave van hetgeen de Doopsgezinden te

Maastricht aan granen enz. in 't land van Gulik bij

de vervolging verloren hebben; en van hetgeen de

gemeente te Maastricht daarop heeft vergoed. 2 blz. fol.

2074. Aan Johannes Andries te Amsterdam, over

de onlusten daar voorgevallen met Peter van Limburg.

2 blz. fol. (Het einde, dus ook de onderteekening,

ontbreekt.)

30 Juli 1697.

19 Aug. 1732. 2075. Dankbetuiging voor de beloofde jaarlijksche

subsidie tot het tractement. 2 blz. 4°.



304

7 Maart 1747.

12 Juni 1747.

12 Juni 1747.

7 Mei 1768.

16 NOV. 1768.

16 Juli 1787.

13 Aug. 1787.

3 Sept. 1787.

2076. Berichten dat hun leeraar Johannes Helgers

overleden is en verzoeken om een proponent in com

missie. 1 blz. fol.

2077. Van P. Staal, proponent in commissie aldaar:

bericht zijn beroep aldaar en verzoekt goedkeuring.

1 blz. 4°.

2078. Over hetzelfde onderwerp en verzoek om

continuatie van subsidie. 2 blz. 40.

2079. Daar hun leeraar, die tevens de gemeente

Borchet en Vaals bedient, zijn woning te Borchet

heeft moeten verlaten en zich te Maastricht heeft

gevestigd, is eenig misnoegen daarover bij de ge

meente B. en W. ontstaan en willen zij elk afzonderlijk

een leeraar beroepen, ook zij zijn daartoe niet

ongezind en Ds. Staal wel geneigd bij hen te

blijven, mits hun tractement verhoogd worde,

waarom zij vermeerdering van subsidie aanvragen.

3 blz. 4°.

2080. Berichten dat Ds. P. Staal te Vaals afstand

gedaan heeft en nu uitsluitend hun gemeente bedient.

1 blz. 4°.

2081. Hun leeraar P. Staal heeft wegens ziekte

zijn ambt neêrgelegd; zij verzoeken raad en hulp tot

vervulling der vacature. 2 blz. 4°.

2082. Schikkingen omtrent de ontvangst van de

proponenten C. de Haan en J. Kops Jbzn. 2 blz. 4°.

2083. Van gelijken inhoud. 2 blz. 4°.
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12 Sept. 1787.

14 Nov. 1791.

1769-1797.

9 Dec. 1844.

27 Maart 1858.

8 Oct. 1771.

18 Nov. 1782.

26 April 1792.

1796-1809.

2084. Verzoeken goedkeuring op 't beroep van C.

de Haan. 2 blz. 4°.

2085. Verzoeken hulp in de vacature wegens het

vertrek van hun leeraar C. de Haan. 2 blz. 4°.

2086. Over subsidie en dankbetuiging daarvoor.

15 stuks.

2087. Van W. F. C. van Laak, predikant bij de

Herv. gem. te Maastricht: verzoekt ondersteuning

voor een Doopsg. broeder aldaar. 2 blz. 4°.

2088. Van diakenen der Herv. gem. te Maastricht

om vergoeding van begrafeniskosten van een daar

overleden Doopsgezinde uit het fonds der Doopsgez.

gem. te Maastricht. 2 blz. 4°.

Makkum.

2089. Verzoeken dat J. Dam eenige predikbeurten

bij hen vervulle. 1 blz. 4°.

2090. Wegens het overlijden van hun leeraar Waerma

noodigen zij de proponenten tot een predikbeurt uit.

1 blz. 4°.

2091. Advies van Ds. G. van Heyningen over het

door Makkum aangevraagde subsidie. 1 blz. 4°.

2092. Aanvragen om subsidie. 4°. 9 stuks.

20
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15 October 1850.

19 Sept. 1632.

13 Febr. 1665.

17 Febr. 1665.

23 Febr. 1665.

7 Oct. 1665.

20 Oct. 1696.

Medemblik.

2093. Wenschen tegen niet te bezwarende voorwaar

den eenige kerklampen over te nemen. 1 blz. 4°.

-------- ----------------

Middelburg.

2094. Over het lidmaatschap van Willem Fremery

vroeger te Middelburg, later te Utrecht, nu naar

Amsterdam vertrokken. 1 blz. 4°.

2095. Concept-brief van den kerkeraad bij het Lam

aan Boudewyn van der Vecht te Middelburg, met

verzoek om raad en hulp in zake der afscheiding.

2 blz. 4°.

2096. Antwoord van B. v. d. Vecht op voorg. brief.

2 blz. 40.

2097. Nader antwoord van denzelfde aan dezelfden.

2 blz. 4°.

2098. Van B. v. d. Vecht aan den kerkeraad bij het

Lam met extract uit de notulen der Staten van

Zeeland, betreffende de Socinianery, waarvan de

Mennonieten verdacht worden. 4 blz. fol.

2099. Tot geleide van een memorie van Adriaan

van Eeghem te Middelburg, 19 Oct. 1696, in de

twistzaak tusschen Gozewyn de Kok te Amsterdam

en Jan Kopijn en Pieter Terwen te Middelburg,

hangende voor het hof van Zeeland, waarbij de beide

laatsten krachtig verdedigd worden tegen een gedrukt
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24 Juni 1728.

S28 Juli 1728.

1 Oct. 1728.

5 Sept. 1745.

19 Maart 1761.

1 Dec. 1782.

16 Maart 1783

20 Jan. 1808.

7 Febr. 1S08.

19 Sept. 1810.

pamflet van den eerste, dd. 4 April 1696. 2 en

21 blz. 4°.

2100. Verzoek om voorlichting en raad bij de ver

vulling der vacature ontstaan door den dood van

Egbertus Vlietius. 1 blz. fol.

2101. Spreken het gerucht tegen, alsof zij reeds een

nominatie hadden afgemaakt, herhalen hun vroeger

verzoek en vragen den proponent Thomas Wopkens

in commissie. 1 blz. fol.

2102. Verzoeken vergunning voor Thomas Wopkens,

om het hem door hen aangeboden beroep aan te

nemen. 1 blz. fol.

2103. Vragen de subsidie terug voorgeschoten aan

Ds. J. Franken in 't land van Cadzand. 1 blz. 4°.

2104. Over een zuster der Amst, gemeente, aldaar

woonachtig, wier attestatie wegens onvolledigheid

geweigerd is. 1 blz, fol.

2105. Vragen een proponent in commissie wegens

den dood van hun leeraar Ysbrandi. 2 blz. 4°.

2106. Na het vertrek van den proponent J. van

Sanen, verlangen zij nu de proponenten van Geuns

en Floh te hooren. 2 blz. 4°.

2107. Over een enquête van overheidswege gedaan

ten aanzien van weezen en vondelingen. 6 blz. 4°.

2108. Aanvraag om subsidie wegens den grooten

20 *
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27 Oct, 1756.

14 Sept. 1763.

24 Dec. 1763.

25 Maart 1764.

4 Juli 1764.

29 Juli 1764.

25 Aug. 1764.

1768-1804.

nood, waarin de tijdsomstandigheden hen gebracht

hebben. 3 blz. fol.

Middelharnis.

2109. Van den leeraar J. van Loon: verzoekt de

gewone subsidie ten behoeve van zijne moeder de

weduwe van Ds. P. van Loon. 1 blz. 4°.

2110. Verzoek om subsidie, ten einde een leeraar

te kunnen beroepen, in plaats van den vertrokken

Jan Nieuwenhuys. 2 blz. 4".

2111. Daar het beroep, uitgebracht op T. Wijnalda

van Witmarsum, mislukt is, vragen zij een proponent

in commissie. 2 blz. 4°.

2112. Verblijden zich dat de proponent T. G. van

Grouw in commissie naar hen gezonden is, daar de

dienst reeds meer dan zeven maanden heeft stilge

staan. 1 blz. 4°.

2113. T. G. van Grouw meldt zijn overkomst op

30 Juni. 1 blz. 4°.

21 14. Verzoeken vergunning om T. G. van Grouw

te beroepen en subsidie daarvoor. 2 blz. 4".

2115. Dankbetuigende voor de toegezegde subsidie,

berichten zij dat T. G. van Grouw het beroep heeft

aangenomen en het 2 Sept. aanvaarden zal. 2 blz. 4".

21 16. Aanvragen om subsidie tot het tractement
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29 Sept. 1770.

9 Oct. 1770.

2 Maart 1771.

2 Mei 1771.

14 Aug. 1771.

29 Maart 1779.

en onderstandsgelden aan de diaconie verleend en

beschikking daarover. 64 stuks.

2117. T. G. van Grouw aldaar, bericht het beroep

aan den Hoorn op Tessel, na hun toestemming ver

kregen te hebben, aan te nemen. 2 blz. 4°.

21 18. Verzoeken raad en hulp in de vacature.

1 blz. 4°.

2119. Vragen informatie omtrent Philippus Schulp,

leeraar te Makkum, die niet ongezind schijnt het

beroep onder hen te willen aannemen. 2 blz. 4°.

2120. Berichten dat zij Abraham Tersier beroepen

hebben. 2 blz. 4".

2121. Berichten de intree van A. Tersier op 7 Juli.

1 blz. 4°.

2122. Verzoek om hulp tot herstelling van kerk en

pastorie met opgaaf van hunne middelen. 3 blz. 4°.

2123. Door het overlijden van twee diakens en gedu

rige afwezigheid van den derden, is het geheele beheer

van de goederen der gemeente uitsluitend bij den

vierden diaken, die de benoeming van nieuwe diakenen,

hoezeer men er op aandringt, tegenwerkt. Zij hebben

de tusschenkomst der Rotterdamsche gemeente ge

vraagd, die hen echter naar Amsterdam verwezen

heeft, waarom zij thans tot deze zich richten, om

een einde aan het geschil te maken. 4 blz. 4".

24 Sept. 1785.

28 Sept. 1785. 2124. Zij berichten dat de broederschap besloten

heeft een of meer diakens van Rotterdam uit te
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17 Aug. 1789.

25 Aug. 1794.

1 Juli 1795.

26 Juli 1795.

13 Aug. 1796.

noodigen, om zich met het beheer hunner kerkgoederen

te belasten: zij vragen nu medewerking van Amst.

om de Rotterd. tot aanneming van dit voorstel te

bewegen. 1 blz. 4°.

2125. Van Rotterdam: zij nemen aan hun subsidie

voor Middelharnis met 27 pCt. te verhoogen. 1 blz. 4°.

2126. Van A. Vollenhoven te Rotterdam, over een

obligatie door Ds. Tersier opgevraagd. 1 blz. 4°.

2127. Van Rotterdam: daar zij in de laatste jaren de

kerkerekening van Middelharnis hebben nagezien en

die gemeente gedurig meer achteruitgaat, zenden zij

verschillende stukken haar betreffende, tot conside

ratie en advies, met verzoek om ze ook aan Haarlem

mede te deelen. 3 blz. 4°.

2128. Van dezelfde: voorspraak voor Ds. A. Tersier

te Middelharnis, om verhooging zijner jaarwedde,

onder mededeeling van de geldelijke ongelegenheid,

waarin hem zijn gemeente gebracht heeft. 2 blz. 4°.

2129. Aan de gemeente te Rotterdam, in antwoord

op het voorstel van Amsterdam uitgegaan en door

Rotterdam tot hun kennis gebracht, om de gemeente

wegens haar klein getal van leden en haar klimmende

behoefte geheel op te heffen. Als hoofdbezwaren

brengen zij daartegen in, dat noch de gemeente van

Goedereede noch eenige andere hen zou willen op

nemen en dat hun leeraar A. Tersier, die te oud is om

een ander beroep te krijgen, daardoor aan den bedelstaf

zou komen. Zij maken voorts aanmerking op de zeer

ongelijke wijze, waarop behoeftige gemeenten gesub
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31 Aug. 1796.

2 Nov. 1796.

24 Nov. 1796.

sidiëerd worden, verdedigen hunne administratie tegen

alle blaam en wenschen een of twee jaren uitstel,

eer iets definitiefs besloten wordt. 7 blz. 4".

2130. Van Rotterdam: zij hebben den brief van

21 Juli ll. waarin om nadere opgave verzocht wordt,

in handen van Ds. Tersier gesteld en sluiten hierbij

zijn antwoord in. 1 blz. 4°.

2131. Aan Rotterdam, tevens tot antwoord aan

Amsterdam: breedvoerige opgaaf omtrent den staat

der gemeente en den toestand van hun predikant,

waarmede zij de vroeger gemaakte bedenkingen nader

aandringen. 6 blz. 4°.

2132. Van Rotterdam tot geleide van een brief uit

Middelharnis, waaromtrent zij advies vragen en zich

hun oordeel voorbehouden. 1 blz 4”.

2133. Twee brieven een zond. dagt. en een 13 Nov.

1800: verzoek om advies wat zij te antwoorden hebben

op de vragen hun door de overheid 22 Oct. ll. gesteld

omtrent hunne bezittingen, hunne armenbedeeling,

enz. over de mogelijkheid of zij in het onderhoud

hunner armen kunnen voorzien, dan of zij die aan

den staat willen overgeven. 6 blz. 4°.

2134. Berichten den wensch van hunnen leeraar

Abr. Tersier, om emeritus te worden. 1 blz. 4°.

24 Dec. 1803.

29 Dec. 1803. 2135. Van Rotterdam om advies in de zaak van

A. Tersier, die emeritaat heeft aangevraagd. 2 blz. fol.
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5 Febr. 1804.

12 Juli 1804.

4 Oct. 1804.

2 Maart 1805.

13 Juli 1808.

1803 tot 1810.

13 April 1757.

Jan. 1811.

Aug. 1794.

2136. Om nadere regeling van 't emeritaat van

hunnen leeraar. 1 blz. 4°.

2137. Van Rotterdam: over de wenschelijkheid om

de gemeente te Middelharnis op te heffen en haren

leeraar A. Tersier te ontslaan. 2 blz. 4".

2138. Van dezelfden: over den toestand van de

gemeente Middelharnis en haren tegenwoordigen

leeraar A. Tersier. 3 blz. 4°.

2139. Van dezelfden: over de liquidatie en verdeeling

van de goederen der gemeente Middelharnis. 1 blz 4°.

2140. Over het wangedrag van haren rustenden

leeraar A. Tersier. 7 blz. fol.

2141. Van de gemeente te Rotterdam: verrekening

van armengelden der gemeenten Middelharnis en

Hazerswoude. 6 stuks.

Monnikendam.

2142. Van den leeraar Maarten van Geesten over

't waarnemen eener predikbeurt. 1 blz. 4°.

2143. Voorstel tot het sluiten eener leening, om in

hunne dringende behoeften te voorzien. 3 blz. fol.

Niedorp.

2144. Zij verzoeken hulp wegens den brand in hun
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25 Sept. 1794.

5 Oct. 1839.

Maart 1841.

31 Mei 1843.

8 Febr. 1844.

dorp, die ook schade aan hun kerk heeft toegebracht.

2 stuks, 2 blz. 4°. en 1 blz. fol.

2145. In antwoord op een brief van 16 Sept. be

richten zij ook bij andere gemeenten een collecte te

hebben aangevraagd. 1 blz. fol.

----------------------

Noordbroek en NieuwScheemda.

2146. Circulaire om ondersteuning van den bouw

eener nieuwe kerk te N. Scheemda. 2 blz. 4°. dr.

2147. Zij vragen hulp voor den bouw der nieuwe

kerk te Nieuw-Scheemda en voor de vertimmering

der pastorie te Noordbroek, met bijgevoegden staat

en brief van dankbetuiging dd. 12 Mei 1841. Ieder

2 blz. 4°.

2148. Zij vragen ondersteuning voor den bouw hunner

pastorie met toelichtenden brief van J. D. Vissering,

leeraar te Groningen, 9 Aug. 1843. 3 blz. en 1 blz. 4°.

2149. Dankzegging voor de gehouden collecte ten

behoeve der pastorie. 1 blz. 4°.

Noordhorn.

2150. Circulaire waarin zij ondersteuning vragen tot

het stichten van een nieuw kerkgebouw. 2 blz. 4°.

In druk.

7 Oct, 1836.

24 Juli 1837.

4 April 1838.

2151. Nadere berichten over den kerkbouw. 2 stuks

ieder 1 blz. 4°,
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20 Sept. 1838.

30 Nov. 1838.

14 Nov. 1770.

1773-1807.

9 Jan. 1773.

10 Febr. 1781.

2152. Kennisgeving dat zij over de gecollecteerde

gelden beschikken zullen. 1 blz. 4°.

2153. Dankbetuiging voor de ontvangen bijdragen.

1 blz. 4°.

Nijmegen.

2154. Door het overlijden van hun leeraren H.

Laurensz. en P. van Eegher, die 50 jaar lang hen

bediend hebben zonder eenig tractement te genieten,

is hun gemeente nu vacant en wenschen zij over

te gaan tot het beroep van een bezoldigden leeraar,

waartoe zij echter buiten staat zijn, tenzij hun sub

sidie verleend worde, die zij aanvragen. 3 blz. 4°.

2155. Zij beschikken over subsidie. 28 stuks. 4°.

2156. Onder dankbetuiging voor de toegezegde

subsidie, berichten zij dat hun van onderscheiden

gemeenten toelagen beloofd zijn en er nu maar f29

aan de volle jaarwedde ontbreekt, waarmee zij nog

hopen begunstigd te worden; met dat uitzicht hebben

zij Ds. C. Bruyn beroepen, die reeds den 29 Nov.

1772 zijn intreê gedaan heeft. 3 blz. 4°.

2157. Van den leeraar C. Bruin: verzoek uit naam

van den ambtman Graaf van Randwijck, dat bij de

Doopsgezinden te Amsterdam een collecte zal worden

gehouden ten behoeve van de ingezetenen in het Maas

waalsche, die door overstrooming geleden hebben.

2 blz. 4°.
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17 Febr. 1781.

7 Maart 1781.

14 Juni 1783.

30 Juli 1783.

8 Oct. 1783.

15 Mei 1784.

7 Juli 1784.

21 Aug. 1784.

2158. Van denzelfde tot geleide van een brief van

Graaf van Randwijck. 1 blz. 4°.

2159. Van denzelfde: betuigt dank, mede uit naam

van den ambtman, voor de toegelegde gift. 1 blz. 4".

2160. Verzoek om raad in de vacature en om den

proponent van Saanen in commissie. 2 blz. 4°.

2161. Zij wenschen den proponent J. van Saanen

te beroepen, vragen daarin raad maar vooral hulp

voor de jaarwedde, daar onderscheidene gemeenten,

die hen vroeger steunden, hare toelage hebben ver

minderd of ingehouden. 3 blz. 4°.

2162. Volgens hun raad hebben zij naar Utrecht

en Haarlem om voortduring van de subsidie gevraagd:

daar het echter te Haarlem mislukt is, verzoeken

zij dringend om vermeerdering der toelage. 3 blz. 4°.

2163. Zij vragen denproponent Klomp in commissie,

want de proponent A. Tersier heeft niet genoeg

voldaan om beroepen te worden. 1 blz. 4°.

2164. Daar de overkomst van den proponent Klomp,

wegens verschillende door hem aangenomen com

missies, nog vrij wat kan duren, zijn zij overgegaan

tot het voorloopig beroep van J. H. Floh, leeraar

te Enschedé, onder voorwaarde echter dat Amsterdam

het goedkeure, welke goedkeuring zij vragen. 2 blz.fol.

2165. Zij berichten dat Ds. Floh bedankt heeft en

verzoeken den proponent Akkeringa in commissie.

1 blz. 49.



316

13 Nov. 1784.

20 Maart en

3 April 1794.

7 Juni 1794.

12 April 1797.

14 Dec. 1799.

14 April 1800.

5 Jan. 1801.

19 Maart 1808.

2166. Zij berichten dat E. Akkeringa hun beroep

heeft aangenomen en den 21" zijn ambt zal aan

vaarden. 2 blz. 4°.

2167. Twee brieven van Ds. G. van Heyningen:

advies in de beschuldiging door de gemeente Nijmegen

tegen haren leeraar ingebracht. 1 blz. 4o. en 1 blz. fol.

2168. Dankbetuiging voor de moeite door hen aan

gewend, om den leeraar E. Akkeringa wegens zijn

wangedrag te onderhouden, terwijl zij hopen dat de

door hem beloofde beterschap van duur zal zijn.

3 blz. 4".

2169. Verzoek om advies over een aanschrijving,

die zij van overheidswege ontvangen hebben. 1 blz.fol.

2170. Zij berichten dat hun leeraar E. Akkeringa

het beroep naar Goch heeft aangenomen, en verzoeken

den proponent A. de Vries in commissie. 1 blz. 4°.

2171. Zij berichten dat de proponent A. de Vries

het beroep heeft aangenomen, waarbij zij verzoeken

om een verhoogde toelage voor zijn jaarwedde. 1 blz. 4".

2172. Hun leeraar A. de Vries heeft het beroep

naar Leiden aangenomen en zij vragen goedkeuring

op 't beroep door hen uitgebracht op P. Hollenberg,

leeraar te Zaandam. 2 blz. 4°.

2173. Zij bedanken, wegens gunstige verandering van

den staat hunner financiën, voor de tot nog toe ge

noten subsidie. 2 blz. 4".
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10 Juli 1814.

Oct. 1745.

13 Dec. 1745.

16 Febr. 1805.

28 April 1806.

1 Juli 1806.

Omstr. 1809.

1 Jan. 1810.

16 April 1810.

30 Juli 1811.

2174. Zij verzoeken advies omtrent het converteeren

van landseffecten. 1 blz. 4°.

"-N-----------------------

Obergum.

2175. Zij verzoeken subsidie voor hunnen leeraar.

3 blz. 4°.

2176. Dankzegging voor genoten subsidie. 1 blz. fol.

Oldeboorn. (N. H.)

2177. Zij berichten dat de beroepene A. Cuperus

bedankt heeft en er nu ten gevolge eener onwettige

beroeping van S. E. Wieling, groote oneenigheid is

ontstaan. Zij verzoeken daarin raad en dringen aan

op subsidie. 2 blz. 4".

2178. Zij verzoeken subsidie. 3 blz. 4°.

2179. Zij bedanken voor subsidie. 2 blz. 4°.

2180. Zij verzoeken vergunning, dat de proponent

van Cleeffeen beurt zal vervullen.1 blz. fol.Zond. datum.

2181. Zij verzoeken de proponenten tot een beurt

op beroep. 1 blz. 4".

2182. Noodigen proponenten uit, om op beroep te

preêken. Met advies daarover. 1 blz. 4°. en 3 blz. 4o.

2183. Zij verzoeken een proponent tot een predik

beurt op beroep. 2 blz. 4°.
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10 Oct. 1710.

25 Aug. 1851.

21 Maart 1852.

28 Jan, 1699.

1793-1803.

17 Sept. 1793.

1 Juli 1794.

Oldemark.

2184. Zij verzoeken subsidie voor hun leeraar Roelof

Agges Jonker, sedert 1699 bij hen in dienst, wiens

vader en grootvader hen ook reeds bediend heeft.

2 blz. fol.

Pekel A.

2185. Circulaire van eene commissie aldaar: ver

zoeken ondersteuning voor de stichting van een

Doopsgez. gemeente en de oprichting van een kerk

gebouw. In duplo, 2 blz. 4°. dr.

2186. Zij beschikken over de collecte voor de stich

ting van hun kerkgebouw gehouden. 1 blz. 4°.

Purmerend.

2187. Over bedeeling. 1 blz. fol.

2188. Zij beschikken over subsidie. 7 st. fol. en 4°.

2189. Circulaire, waarbij zij een jaarlijksche toelage

vragen, ten einde daardoor in staat te zijn tot het

beroepen van een eigen leeraar, dien zij tot nog niet

gehad hebben, maar wegens de uitbreiding der ge

meente zeer behoeven. 1 blz. 4°. druks.

2190. Zij berichten dat Ds. Klaas Honig Jzn., thans

aan de Oude Sluis, hun beroep heeft aangenomen en

den 31e" Aug., na bevestigd te zijn door Ds. P. van

Dokkenburg, zijn intrede doen zal. 2 blz. 4".
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30 April 1797.

17 Oct. 1848.

Nov.

13 Nov .

15 Nov.

30 Aug

30 Aug

1859.

. 1633.

. 1633.

16 Dec. 1634.

2191. Over aanneming eener attestatie. 1 blz. 4".

2192. Zij zenden een attestatie terug, omdat de

daarin genoemde persoon sedert lang naar elders

vertrokken is. 1 blz. 4°.

2193. Circulaire om hulp voor een te stichten kerk

gebouw. 2 blz. 4°.

Rotterdam,

1630- 2194. Verzoeken overkomst van een oudste voor

1632.

doop en avondmaal. 4 stuks, 4°. eu fol.

2195. Om advies in de zaak van een broeder, die

tegen den raad der gemeente een huwelijk wil aan

gaan. 1 blz. 4°.

2196. Over een zuster der Waterlandsche gemeente

aldaar door Eduard Nabels gedoopt, die tot de

Vlaamsche wenscht over te komen, te meer omdat

zij met een hunner broeders verloofd is en zelfs

zich bereid verklaart desverlangd andermaal den

doop te ondergaan. Zij vragen om raad in deze zaak.

1 blz. fol.

2197. Concept-brief van den kerkeraad der Vlaamsche

gemeente te Amsterdam aan de gemeente te Rotter

dam, in antwoord op hun schrijven van 15 Oct. over

het weder-aannemen der buiten-getrouwden. Zij vree

zen dat hun antwoord op de gestelde vraag, hoewel

na rijp overleg vastgesteld, minder aangenaam aan

de Rotterdammers zal zijn en achten het daarom beter
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13 Maart. 1636.

15 NOV. 1636.

19 NOV. 1636.

16 Dec. 1636.

21 Febr. 1643.

dat hunne oudsten met die van Rotterdam een mon

deling onderhoud hebben, om zoodoende tot een

parigheid van gevoelen te komen. 1 blz. fol.

2198. Om overkomst van oudsten voor doop en

avondmaal. 2 blz. fol.

2199. Kopie-antwoord van de drie oudsten der

Vlaamsche gemeente te Amsterdam, op een brief

van Rotterdam, nopens het huwelijk van Jan Claasz.

Bruininck. 1 blz. 4°.

2200. Zij zijn niet gezind om, naar het voorstel van

Amsterdam en het voorbeeld der gemeente te Utrecht

(waar een huwelijk tusschen een zuster der gemeente

en een broeder, die te Amsterdam woonde, in de

kerk werd gesloten) Jan Claesz. Bruininck, broeder

der gemeente te Amsterdam met hunne zuster Antoi

nette Jaspers, nadat hij van zijn geloof zal hebben

doen blijken, in den echt te bevestigen, maar wenschen

dat dit door Amsterdam geschiede. 1 blz. 4°.

2201. Concept-antwoord op bovenstaanden, waarbij

zij op nieuw hun voorstel aandringen, in de zekere over

tuiging dat Bruininck, wanneer zij hem in het geloof

onderzoeken, ten volle zal blijken een waardige

Vlaamsche broeder te zijn. 1 blz. fol.

2202. Zij verzoeken met meer aandrang de over

komst van oudsten voor doop en avondmaal, omdat

Amsterdam eerst geweigerd had. 1 blz. 4°.

2203. Met gelijk verzoek, ten einde hun oudste

Cornelis Ballincx te verlichten. 1 blz. fol.
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22 Jan. 1644,

9 Mei 1663.

8 Juli 1677.

2 Dec. 1678.

3 Oct. 1679.

20 April 1729.

2204. Aan dezelfden met gelijk verzoek. 1 blz. fol.

2205. Notariëele verklaring, afgelegd door M. M.

Koomans, G. J. Veerum en M. Koomans Jr. dat -

de zes leeraren der Vlaamsche gemeente te Rotterdam

den 6" Juli 1654 gesuspendeerd zijn door besluit

van het meerendeel der broederschap dier gemeente,

zonder dat daarin de afgevaardigden der buiten

gemeenten gekend zijn, die zelfs tegen deze handeling

geprotesteerd hebben. 3 blz. fol.

2206. Zij verzoeken mededeeling van het verhandelde

te Leiden. 1 blz. 4°.

2207. Over de vacature te Schiedam door den dood

van Jan Ariënsz. van Raamburgh, waarin zij wegens

den dood van hun leeraar Jacob van der Wal niet

kunnen voorzien en waarvoor zij Isaäk van Vreede

voorstellen, wiens standplaats (Gouda) dan door

Melys Ates Spinniker zou kunnen vervuld worden.

1 blz. fol.

2208. Van Jan van Ranst te Rotterdam, aan J. Reyers

te Amsterdam, over zekeren de Vries, die schulden

gemaakt heeft en met een degen op zijde zou gezien

zijn. Met 2 bijlagen. 3 stuks 4".

2209. Dankbetuiging voor de inlichtingen omtrent

den proponent Thomas Wopkens, naar aanleiding

van een brief, door hun leeraar Dirk van Beek aan

Ds. D. Eekens geschreven, waarin hetgerucht werd

besproken dat genoemde proponent van Socinianerij

verdacht werd. 2 blz. 4°.

21-
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11 Juni 1852.

15 Maart 1855.

24 Mei 1855.

26 Juli 1855.

15 Oct. 1788.

15 Oct. 1788.

22 Jan. 1789.

13 Febr. 1838.

2210. Over de invoering van een nieuwen gezang

bundel. 1 blz. 4°.

2211. Tot geleide van een present-exemplaar van den

daar ingevoerden nieuwen gezangbundel. 2 blz. 4°.

2212. Tot geleide van eene partij gezangboeken

vroeger bij die gemeente in gebruik. 1 blz. fol.

2213. Over de getuigenis aangaande een christelijken

wandel in de attestatiën van lidmaatschap. 6 blz. 4°.

Rottevalle.

2214. Zij berichten het overlijden van hun leeraar

Aldert Abelsz. Venema op 2 Oct. 2 blz. fol.

2215. Van Arnoldus Abelsz. Venema: verzoek dat

de ondersteuning, door zijn broeder Aldert genoten,

hem voortaan verstrekt worde... 1 blz. 4°.

2216. Van denzelfde, waarin hij bedankt voor de

gunstige beschikking op zijn verzoek. 1 blz. 4°.

2217. Circulaire: verzoek om ondersteuning tot

het stichten van een nieuw kerkgebouw en van

eene pastorie, met naderen brief 11 April 1838

over dezelfde aangelegenheid. 2 blz. 4°. ieder.

14 Jan., 1 en 29 2218. Dankbetuiging voor de collecte, die voor de
Aug. 1839.

stichting van hun kerkgebouw gehouden is. 3 stuks.

2, 2 en 1 blz. 4°.
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10 Sept. 1687.

26 Oct. 1631.

24 Jan. 1632.

25 Oct. 1677.

12 April 1678.

13 Febr. 1679.

15 Febr. 1679.

Sappemeer.

2219. Zij vragen hulp tot herstelling van hun

predikhuis, waartoe zij wegens hun verlies bij den

brand niet bij machte zijn. De gemeente is vacant.

1 blz. fol.

Schiedam.

2220. Van de Vlaamsche gemeente aldaar. Zij spre

ken hun verlangen uit, om ten spoedigste met de

Friesche gemeente zich te vereenigen en noodigen

daartoe tegen Kersttijd een oudste uit Amsterdam.

3 blz. fol.

2221. Zij berichten dat zij op raad van Amster

dam hunne vereeniging met de Friezen, waarnaar

zij zeer verlangen, nog eenigen tijd hebben uitge

steld. 1 blz. fol.

2222. Zij vragen voorziening in het preêken bij den

hoogen ouderdom van hun leeraar Jan van der Linden.

1 blz. fol.

2223. Zij vragen voorziening in de vacature, daar

hun leeraar gestorven is en de bij hen wonende Jan

Arentz. van Raamburgh zich enkel tijdelijk verbinden

wil. 1 blz. fol.

2224. Kopie-brief van Isaäk van Vreede, leeraar te

Gouda, waarbij hij voor het beroep naar Schiedam

bedankt. 1 blz. fol.

2225. Zij berichten dat Isaäk van Vreede te Schiedam

21 *
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13 Aug. 1688.

3 Maart 1708.

29 Maart 1716.

13 April 1716.

22 Dec. 1722.

3 Dec. 1725.

bedankt heeft en stellen voor in overleg met Schiedam

Melys Ates Spinniker voorloopig aldaar te beroepen.

1 blz. fol.

2226. Brief van Rotterdam, over de gemeente te

Schiedam, die het beroep van haren leeraar aan de

keus der vier hoofdgemeenten overlaat. 1 blz. 40.

2227. Van C. van Diepenbroek te Haarlem, aan

C. van de Walle te Amsterdam, om continuatie der

Schiedamsche subsidie. 1 blz. 4°.

2228. Zij verzoeken onderstand voor het vorige en

voor dit jaar. 1 blz. 4".

2229. Zij verzoeken dat Amsterdam terugkome op

het besluit, om de subsidie in te trekken, omdat zij

Hendrik Backer zonder voorkennis van Amsterdam

hadden beroepen. 1 blz. 4".

2230. Wegens het vertrek van hun leeraar Jan

Arkenbout naar Haarlem, hebben zij den proponent

Dirk van Beek uitgenoodigd tot een predikbeurt, en

hem nu beroepen: zij verzoeken goedkeuring daarvan

en voortdurende subsidie. 3 blz. 4°.

2231. Van den leeraar Dirk van Beek aldaar, met

bericht dat hij te Rotterdam is beroepen om, met

Ds. Verlaan aldaar, en den uit Altona beroepen Ds.

Bijhouwer den predikdienst waar te nemen voor f800

'sjaars. Hij neigt tot de aanneming daarvan, omdat

het beroep is geschied tot genoegen van beide par

tijen. 1 blz. 4°.
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12 Dec. 1725.

Dec. 1725.

1 Oct. 1726.

1 Nov. 1728.

20 Aug. 1731.

10 April 1732.

13 Aug. 1732,

April 1741.

20 Oct. 1741.

2232. Van denzelfde, met verzoek om hulp in de

aanst. vacature zijner gemeente. 1 blz. 4°.

2233. Van denzelfde, van gelijken inhoud en met

bericht dat te Rotterdam op aandrang van Ds. van

Heyst zekere de Groot tot hulpprediker is aangeno

men. 1 blz. 4°.

2234. Zij verzoeken goedkeuring van het beroep van

Simon Buys. 1 blz. 4°.

2235. Kwitantie van Jan Visser, leeraar te Schiedam,

voor ontvangen subsidie. 1 blz. 8°.

2236. Zij verzoeken goedkeuring van het beroep,

uitgebracht op Joannes van Beekhoven de Wind, be

roepen in plaats van hun leeraar Jan Visser, die naar

Haarlem vertrokken is. 1 blz. fol.

2237. Zij verzoeken goedkeuring van het beroep

van Abraham van der Meersch. 1 blz. fol.

2238. Tot geleide van een beurtceel, waarop zij

verzoeken dat de leeraars zullen teekenen, daar de

proponent van der Meersch hun beroep niet heeft

aangenomen, omdat door den dood van Ds. Eekens

zijn dienst te Amsterdam werd vereischt. 1 blz. 4°.

2239. Om raad en hulp in de vacature ontstaan

door den dood van hun leeraar Petrus Plantinus op

20 April. 1 blz. fol.

2240. De proponent J. Brak heeft voor hun beroep

bedankt: zij vragen vergunning om het beroep aan



326

15 Dec. 1741.

Sept. 1747.

23 Nov. 1747.

22 Febr. 1643.

17 Oct. 1772.

2 Nov. 1702.

te bieden aan Hendrik Seije, waarnemend hulppre

diker in de Frederiksstad. 1 blz. 4°.

2241. Bericht dat H. Seije Jr., het beroep in hun

gemeente heeft aangenomen. 1 blz. 4".

2242. De leeraar Hendrik Seije Jr. bericht den

treurigen staat dier gemeente, daar de diaken H.

van den Bergh zijn betrekking heeft neêrgelegd en

hij (de predikant) daardoor geen tractement ont

vangt; de gemeente te Rotterdam heeft reeds hare

tusschenkomst beloofd, maar hij acht deze mededeeling

toch gepast en noodig wegens de betrekking, waarin

de gemeente altijd tot die bij het Lam heeft gestaan.

2 blz. 4°.

2243. Van denzelfde, met dankzegging voor de ont

vangen subsidie en uitvoerig bericht over 't verval

der gemeente. 2 blz. 4°.

Sneek.

2244. Verzoekende overkomst van een oudste tot

bediening van het avondmaal. 1 blz. fol.

2245. C. Bruyn aldaar, betuigt zijnen dank voor

ontvangen subsidie. 1 blz. 4°.

Spakenburg.

2246. Brief van Leendert Vergoes, Salomon Sten

forth, c. s. te Amersfoort, behelzende rekening en
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10 April 1709.

29 April 1849.

7 Juni 1849.

4 Maart 1850.

4 Mei 1850.

2 April 1764.

verantwoording van de collecte ten behoeve van de

gemeente te Spakenburg ontvangen en hoe die

besteed is. 2 blz. 4°.

2247. Van dezelfden van gelijken inhoud. 1 blz.

fol. obl.

Stadskanaal.

2248. Circulaire van eenige broeders aldaar, die

hulp verzoeken tot het stichten eener Doopsgezinde

gemeente en 't bouwen van kerk en pastorie aldaar,

met inliggende circulaire van den kerkeraad alhier

aan de leden der gemeente (12 Mei 1849) opwekkende

tot ruime giften. 3 blz. fol. en 1 blz. 4°, beiden dr.

2249. Dankbetuiging uit naam der broeders te

Stadskanaal voor de ontvangen giften. 1 blz. 4°.

2250. Advies dat zij over een gedeelte der gecol

lecteerde gelden beschikken zullen. 1 blz. 4°.

2251. Ds. S. Blaupot ten Cate te Hoogezand be

schikt over de collecte voor Stadskanaal. 1 blz. 40.

Stavoren.

2252. Onder dankbetuiging voor de ontvangen be

lofte eener toelage tot het tractement, verklaren zij

zelven tot geen hooger bijdrage in staat te zijn dan

f 200 'sjaars. 1 blz. 4".
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1764.

7 Oct. 1764.

17 Oct. 1764.

(Begin Nov.)

29 Nov. 1764.

1767-1809.

16 Aug. 1780.

6 Mei 1784.

2253. Zij berichten dat zij den eenen van hunne

leeraren aan de naburige gemeente hebben moeten

afstaan en de andere Pieter Martens, schrijver van

den brief, bijkans 70 jaar oud is, waarom zij voor

hunne gemeente, die nog ruim 100 leden telt, een

proponent in commissie verlangen. 1 blz. fol.

2254. Nadere regeling van dejaarwedde en verzoek

om goedkeuring van het beroep van Cornelis de Jong.

1 blz. 4°.

2255. C. de Jong, hulpprediker aldaar, verklaart

op aanschrijving van den kerkeraad bereid te zijn

tot het waarnemen van den predikdienst aan den

Hoorn op Tessel, ofschoon 't hem spijt Stavoren te

moeten verlaten. 1 blz. 4°.

2256. Zij verzoeken door belofte van hooger subsidie

in staat gesteld te worden den hulpprediker C. de

Jong, die eerlang naar Tessel zou vertrekken, tot

vasten leeraar te beroepen. 1 blz. 4°.

2257. Dankzegging dat hun toegestaan is Ds. C.

de Jong nu tot vasten leeraar te beroepen, met

belofte van de gewone subsidie. 1 blz. 4°.

2258. Aanvragen om en beschikking over subsidie.

25 stuks 40.

2259. Van den leeraar C. de Jong, bericht dat hij

te Workum beroepen is en dat beroep denkt aan te

nemen. 2 blz. 4°.

2260. Na het overlijden van hun leeraar C. de Jong
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28 Juni 1784.

23 Juli 1798.

19 Nov 1798.

12 Maart 1858.

24 Dec. 1778.

in 't najaar van 1783 hebben zij aanvrage gedaan

om een nieuwen leeraar, maar tot nog toe geen

antwoord ontvangen (zooals zij vernemen, omdat er

geen proponenten zijn) waarom zij nog eens dit ver

zoek herhalen. 2 blz. 4°.

2261. Zij vragen goedkeuring op 't beroep van P.

Klomp. 1 blz. 4°.

2262. Daar hunne pogingen, om de vacature te

vervullen, tot nog toe mislukt zijn, hebben zij thans

het beroep aangeboden aan J. W. van Douwen van

Nieuwstad-Gödens, op welk beroep zij goedkeuring

vragen. 2 blz. 4°.

2263. Zij berichten dat J. W. van Douwen 18 Nov.

zijn intrede heeft gedaan. 1 blz. 4°.

2264. Zij verzoeken hulp voor de stichting van een

nieuw kerkgebouw, met dankbetuiging dd. 5 Dec.

1850 en 25 Aug. 1851. 2 en 1 blz. 4°.

Surhuisterveen.

2265. De leeraar Aldert Abelsz. Venema, verzoekt

de wederhelft van zijn subsidie. 1 blz. fol.

Terschelling.

22 Januari 1632. 2266. Om overkomst van oudsten voor het avond

maal. 1 blz. fol.
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24 Febr. 1667.

25 Mei 1684.

13 Juli 1702.

2 Nov. 1714.

8 NOV. 1734.

20 Juli 1796.

Febr. 1798.

12 Maart 1798.

4 Juni 1844,

17 Febr. 1845.

2267. Lijst van giften bij den kerkeraad te Amst.

ingekomen ten behoeve der gemeente aldaar, bij de

plundering door de Engelschen, ten bedrage van

jf 7502 : 11 :8. 1 blz. fol.

2268. Over een verschil vau f 100 in de ontvangen

collecte-gelden. 2 blz. fol.

2269. Om onderstand voor hunne diaconie wegens

den oorlog met Frankrijk. 2 blz. fol.

2270. Om onderstand, daar hun leeraar Reyn Syverts

f250 geniet. Met begeleidende missive aan C. van

der Wallen te Amst. 2 stuks 4°.

2271. Van den leeraar Age Ytes: bedankt voor een

geschenk in boeken, hem toegezonden. 2 blz. 4°.

2272. Zij vragen ondersteuning voor de oprichting

van een werkhuis, ten behoeve hunner armen.

1 blz. 4°.

2273. Zij wenschen te beschikken over f 150, daar

het armenhuis nu voltooid is. 1 blz. 4°.

2274. Zij hernieuwen hunne aanvrage in den vorigen

gedaan. 1 blz. fol.

2275. Verzoek om hulp bij de vertimmering van

kerk en pastorie. 1 blz. 4°.

2276. Dankzegging voor toelage bij de vertimme

ring van het kerkgebouw. 1 blz. 4°.
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20 NOV. 1850.

1 Maart 1816.

28 Febr. 1819.

15 Aug. 1810.

25 Aug. en 7 Oct.

1846.

6 Jan. 1847.

Febr. 1781.

24 Juli 1803.

2277. Dankbetuiging voor hun geschonken kerk

lampen. 1 blz. 4°.

Tjallebird.

2278. Circulaire om giften voor de oprichting van

een kerkgebouw en pastorie. 2 blz. fol. Met bege

leidenden brief. 1 blz. 4°.

2279. Zij verzoeken ondersteuning wegens de uit

gave, die het stichten van hun kerkgebouw veroor

zaakt heeft. 2 blz. 40.

TWisk.

2280. Zij verzoeken hunne belangen ter audiëntie

bij den Keizer voor te staan betreffende de tiërcee

ring. 3 blz. 4°.

2281. Zij verzoeken om hulp tot het bouwen eener

pastorie met uitvoerige mededeeling over 't vermo

gen der gemeente samen 6 blz. 4°.

2282. Dankzegging voor de gehouden collecte.

2 blz. 4°.

Uithoorn.

2283. Zij verzoeken een collecte, daar hun kerk met

alle aanhoorigheden 26 Jan. verbrand is. 2 blz. 4°.

2284. Aanvrage om subsidie. 1 blz. 4".
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20 Sept. 1841.

14 Juli 1842.

2 Oct. 1782.

6 Jan. 1630.

11 Maart en

3 Juni 1632

en 22 Febr. 1640.

23 Sept. 1636.

Uithuizen.

2285. Brief van S. Gorter, leeraar te Zijldijk, om

hulp voor 't bouwen eener pastorie in de onlangs

weder opgerichte gemeente van Uithuizen. 3 blz. 40.

2286. Van denzelfde over de uitbesteding eener

nieuwe pastorie te Uithuizen en dankzegging voor

daarvoor ontvangen bijdragen. 2 blz. 40.

Ulrum.

2287. Concept-brief van de gemeente in de Zon,

aan die te Ulrum en Houwerzijl, waarbij zij haar op

hare aanvrage om subsidie voor den leeraar J.

Nauta, naar de Sociëteit der Groninger Oude Vla

mingen verwijst. 1 blz. 4".

-------------------

Utrecht.

2288. Over verschikking van predikbeurten te Weesp

en te Venendaal. 1 blz. 4°.

2289. Om bediening van doop en avondmaal, ten

einde de gemeenschap met Amsterdam te onder

houden, schoon zij nu in Abraham Spronck hun

eigen oudste hebben , bericht dat A. Spronck

Dordrecht gaat bedienen, waar de oudste Melis

Gijsbertsz. overleden is. 3 stuks fol. en 4°.

2290. Van Herman Segers te Utrecht, waarschuwende

tegen zekeren Baltus Hendriks en huisvrouw, die
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16 Oct. 1636.

Febr. 1643.

April 1675.

17 Jan. 1688.

17 NOV. 1689.

17 Nov. 1705.

3 Dec. 1705.

28 Jan. 1739.

zich te Amsterdam gevestigd, maar te Utrecht een

kwaden naam hebben achtergelaten. 2 blz. 4°.

2291. Over dezelfde personen. 1 blz. fol.

2292. Over een echtpaar, dat zich bij de gemeente

te Amsterdam wil voegen. 1 blz. fol.

2293. Concept-brief van de Vereen. gemeente aan

Johannes Andries en Jan van Gelder, in antwoord op

een bericht van hereeniging der gem., met degenen die

zich vroeger van haar hadden afgescheiden. 1 blz. fol.

2294. Van den leeraar Pieter Noortdijk, die zich

tot het waarnemen van zeven beurten te Amsterdam

verbindt. 1 blz. fol.

2295. Kopie-brief van de gemeente bij het Lam,

aan die te Utrecht, rakende het gedrag van Ytje

Teut, die daar heengegaan is. Annex een brief van

Ytje, 23 Oct. 1689, waarin zij om attestatie verzoekt

en een nota over haar zuster. 3 stuks 4°. en fol.

2296. Zij verzoeken uit de gemeenten bij 't Lam

en in de Zon gecommitteerden te benoemen tot

wegneming van den twist onder hen ontstaan door

het beroep van Christoffel Tirion. 2 blz. fol.

2297. Kopie-antwoord op den vorigen. Zij verklaren

zich bereid om de hereeniging met het andere deel

der gemeente te bevorderen, mits ook dat deel hun

tusschenkomst vraagt. 1 blz. 4°.

2298. Over de vergoeding van verblijfkosten, aan

den proponent Plantinus. 2 blz. 4°.
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8 Aug. 1806.

11 Dec. 1787.

13 Mei 1788.

22 Mei 1788.

18 Febr. 1794,

25 Febr. 1794.

2 Januari 1795.

6 April en

14 Dec. 1807.

2299. Zij verzoeken een proponent ter vervulling

eener beurt. 1 blz. 4°.

Veendam.

2300. Zij verzoeken subsidie om den proponent H.

van Hinte te kunnen beroepen. Met twee brieven

van Hoorn, 14 Oct. 1786 en 14 Oct. 1787, tot onder

steuning daarvan. 5 blz. 4°.

2301. Van den leeraar H. Y. van Hinte met verzoek

om zekerheid voor de hem beloofde subsidie en om

verhooging daarvan. 3 blz. 4°.

2302. Tot ondersteuning van bovenstaand verzoek.

2 blz. 4°.

2303. Van den leeraar H. Y. van Hinten; bericht

door het aannemen van het beroep naar Goch tot de

sociëteit der Lamisten te zijn overgegaan, en beveelt

zich aan in hun vriendschap. 2 blz. 4°.

2304. Zij verzoeken voortduring der subsidie, ten

einde te kunnen voorzien in de vacature den 14"

ontstaan door het vertrek van hun leeraar van Hinte

naar Goch. 2 blz. 4°.

2305. Zij berichten dat H. J. Bakker den 28 Dec.

zijn intreê gedaan heeft en verzoeken subsidie.

1 blz. 4°.

2306. Zij verzoeken subsidie ten einde met goed

gevolg een leeraar te kunnen beroepen. 2 stuks,

2 en 3 blz. 4°.
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25 Juli 1808.

1809-1811.

14 Febr. 1810.

13 Aug. 1630.

4 Sept. 1631.

22 Mei 1632.

16 April 1635.

1 Maart 1687.

2307. Zij berichten de intrede van hunnen nieuwen

leeraar H. A. Post. 2 blz. 4°.

2308. Over subsidie. 4 stuks.

2309. Over de verplichting van iemand, die als kind

bij de Hervormden gedoopt is, om bij toetreding tot

het lidmaatschap onder ons den doop te ondergaan.

2 blz. 4".

Venendaal.

2310. Om vervulling van een predikbeurt en broe

derlijken raad, daar de Groningers hen in den ban

gedaan hebben, omdat zij gemeenschap onderhielden

met hen, die den Harlinger vrede hadden goedge

keurd. Vragen verder bericht, waar het voorgeno

men besprek van de Groningers over den Harlinger

vrede gehouden zal worden. 1 blz. fol.

2311. Om overkomst van een oudste voor doop

bediening. 1 blz. 4°.

2312. Om overkomst van oudsten voor het avond

maal en om vooraf te handelen over de vereeniging,

die te Dordrechf is voorgesteld, waartoe zij zeer

genegen zijn en de gemeente te Arnhem reeds aange

zocht hebben, terwijl dan ook Utrecht beloofd heeft

eenige dienaren te zenden. 2 blz. fol.

2313. Om overkomst van een oudste voor doop en

avondmaal. 1 blz. fol.

2314. Aandringende op de vervulling der vacature.

Met brief van Joh. Andriesz. tot geleide van dien.

1 blz. fol. en 4°.



336

20 Dec. 1690.

3 Febr. 1693.

20 Juni 1701.

2 Mei 1707.

15 Juni 1711.

29 Juni 1711.

17 Sept. 1726.

1726-1743.

28 April 1739.

2315. Brief van Gerrit van Hengelaer te Utrecht

aan Hendrik ten Cate te Amsterdam, over de moeie

lijkheden die hij in de vervulling van den predikdienst

in het Rheensche Veen ondervindt, vooral van den

kant der Collegianten. 1 blz. fol.

2316. Zij vragen subsidie ten einde Abraham van

Loon te kunnen beroepen. 3 blz. fol.

2317. Zij bedanken voor de subsidie en vragen

hulp in het beroep van Rieuwert Dirksz. 3 blz. 4°.

2318. Brief van Claes Jacobs, leeraar (?) te Venen

daal: bericht den dood zijner vrouw en vraagt onder

stand. 1 blz. fol.

2319. Zij vragen ondersteuning bij de overstrooming.

3 blz. 4°.

2320. Zij herhalen dit verzoek tot een bedrag van

f 300. 2 blz. 4°.

2321. Zij verzoeken verhooging van subsidie voor

hunnen leeraar P. van Loon, wegens zijn zwakke

gezondheid en de uitbreiding van zijn gezin. 2 blz. 4°.

2322. Dankbetuiging voor de subsidie. 6 stuks 4°.

2323. Van P. van Loon: bericht over de overstroo

ming aldaar en de ziekte die hem heeft aangetast.

Met 2 bijlagen:

a. Van G. van Broekhuyzen, diaken aldaar, omtrent

het overmaken der subsidie. 4°.

b. Van den kerkeraad te Utrecht, van 8 April,
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25 April 1741.

17 Dec. 1741.

9 Febr. 1745.

29 Oct. 1745.

1746-1752.

7 Juli 1747.

29 Oct. 17.48.

25 Febr. 17.49.

28 Nov. 1749.

waarbij de tot nog toe genoten toelage wordt opge

zegd. 4".

2324. Verzoek om raad en hulp, daar onderscheidene

gemeenten hare toelagen intrekken. 1 blz. 4°.

2325. Voorspraak voor Willem van Steen te Wa

geningen, met dankbetuiging voor de bedeeling, die

hij reeds genoten heeft. 2 blz. 4°.

2326. Van den leeraar Petrus van Loon: hij beklaagt

zich over 't inhouden van zijn tractement.

2327. Van denzelfde: verzoek om subsidie. 1 blz. 4°.

2328. Over subsidie. 7 stuks. 4°.

2329. Van den leeraar Petrus van Loon, verzoekende

hunne tusschenkomst, opdat hem zijne jaarwedde

worde uitbetaald en de gemeente-rekening behoorlijk

opgenomen. 1 blz. 4".

2330. Van denzelfde: beschikt over de verschenen

subsidie en bericht dat zijn zoon, de proponent, niet

dan langzaam herstelt. 1 blz. 4".

2331. Van Isaäk van Loon, hulppred. van zijn vader

P. van Loon te Venendaal: bericht zijn volkomen

herstel en dankt voor 't ontvangene. 1 blz. fol.

2332. Daar hun diaken Broekhuyzen overleden en

niemand tot het aanvaarden der kerkelijke adminis

tratie gezind is, verzoeken zij dat een commissie

uit Amsterdam overkomt, om orde te stellen op het

22
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30 Jan. 1753.

13 Febr. 1753.

1 Nov 1753.

1758-1776,

10 Sept. 1630.

beheer, terwijl zij in 't kort de baten en lasten der

gemeente opgeven. 1 blz. 4°.

2333. Van den leeraar P. van Loon. Hij vraagt

om over de subsidie te mogen beschikken, en bericht

dat hij wekelijks in zijn huis voor de weinige over

geblevene leden gewoon is te preeken. 1 blz. 4°.

2334. Van denzelfde: dringt zijn verzoek van 't

vorige n°. nogmaals aan. 1 blz. 4°.

2335. Van J. van Loon te Venendaal: met bericht

dat zijn vader P. v. Loon 28 Oct. overleden is; hij

verzoekt voor zijn moeder, dat zij nog tot Mei de sub

sidie mag blijven genieten, terwijl hij uit naam der

diakenen er bij voegt, dat het hun zeer wenschelijk

voorkomt de leeraarsplaats niet onvervuld te laten.

1 blz. fol.

2336. Van de wed. P. van Loon: zij beschikt over

haar toelage, 13 stuks 4°. met circulaire van haar

overlijden 29 Juli 1777.

Vianen.

2337. Van de gemeente te Rotterdam, aan som

mige leden van den kerkeraad der gemeente te

Vianen raad gevende, hoe zij zich moeten gedragen

ten aanzien van een brief uit Dordrecht ontvangen,

die door gestrafte en ongestrafte leden beiden onder

teekend was. 1 blz. 4".
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3 Oct. 1695,

22 Sept. 1722.

12 Sept. 1753.

18 Febr. 1643.

17 Maart 1680.

Vlieland.

2338. Aan Corn. Cornelisz. Backer te Amsterdam,

berichtende dat zij f 50 voor het bekende doel hebben

toegestaan. 1 blz. 4°.

2339. Verzoek om subsidie voor hun leeraar Jelte

Jeltes. 1 blz. 4°.

Vlissingen.

2340. Van de leeraren Pieter Baert, Antony van

Steyn en Adriaan van Eeghem, leeraar te Middel

burg, aan het Lam, zonder datum. Zij verzoeken

bijdragen tot f 600 à 700 voor het losgeld van den

schoonzoon van Pieter Baert, Corn. Denijsen, die

door Turksche zeeroovers gevangen genomen op

f 4000. ongeveer gerantsoeneerd is. 2 blz. fol.

2341. Stemt uit dankbaarheid voor vaak onder

vondene hulp het verzoek toe, dat hun beroepen

leeraar J. Cuperus nog een maand zijn vertrek van

den Hoorn zal uitstellen. 1 blz. fol.

Weesp.

2342. Van Simon Jelles om vervulling eener beurt

te Weesp. 1 blz. 40.

2343. Van Claes Alberts te Muiden, aan J. A.

van Vleuten te Amsterdam, over de beurtceel van

Weesp. 1 blz. 4°.

22 •
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30 Dec. 1785.

24 Febr. 1786.

13 Maart 1786.

9 Nov. 1827.

12 Juni 1642.

4 Mei 1772.

20 Juni 1780.

Winterswijk.

2344. Uitnoodiging van de proponenten Hoekstra

en van Delden, op beroep, wegens het overlijden van

hun leeraar Enno Wiersema. 1 blz. 4°.

2345.Verzoeken hun medewerking, om den proponent

Hoekstra het beroep te doen aannemen. I blz. 4°.

2346. Zij vragen goedkeuring op 't beroep van

Pieter van Delden. 1 blz. 4°.

Witmarsum.

2347. Circulaire van gecommitteerden tot herstel

van het kerkgebouw te Witmarsum, verzoekende het

houden eener collecte met bijgaanden brief van

14 November. Ieder 3 blz. 4°.

- -------------------

Workum.

2348. Kopie-brief van de Vlaamsche gemeente te

Amsterdam, afkeurende dat sommige broeders aldaar

voor den rechter procedeeren, en het benoemen van

arbiters aanradende. 2 blz. fol.

2349. Keimpe Dam, proponent te Workum, doet

bericht van zijn vervulde commissie te Bolsward en

betuigt zijnen dank voor den onderstand bij zijn

studiën. 2 blz. 4°.

2350. W. Molenaar, proponent aldaar, over de
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(18231)

1796-1810.

3 Jan. 1830.

6 Maart 1850.

17 Maart 1850.

3 Febr. 1851.

29 Jan. 1800.

1810.

regeling der hem opgedragen commissie te Crefeld.

2 blz. 4°.

2351. Zij geven reden waarom zij aan een broeder,

die voor 16 jaar met attestatie naar Amsterdam ver

trokken is, niet andermaal attestatie geven. 2 blz. 4°.

Wormer en Jisp.

2352. Aanvragen om subsidie en beschikking daar

over. 19 stuks.

2353. Dankbetuiging voor een ontvangen gift.

1 blz. 4°.

2354. Dankbetuiging voor de collecte ten behoeve

van haar kerkbouw. 2 blz. 4°.

2355. Zij beschikt over de collecte te haren behoeve

gehouden. 1 blz. 4°.

2356. Dankzegging voor de ondervonden hulp bij

het stichten van een nieuw kerkgebouw en eenige

bijzonderheden dien bouw betreffende. 3 blz. 4°.

Wormerveer-Zuid.

2357. Zij berichten dat zij den proponent A. de

Vries beroepen hebben en verzoeken ondersteuning tot

verhooging der jaarwedde. 3 blz 4°.

2358. Zij verzoeken de medewerking bij den keizer
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9 Dec. 1810.

I802-1810.

24 Juli 1780.

1780-1804.

18 Aug. 1804.

om gunstige bepalingen voor de gemeente te verwer

ven ten aanzien der tiërceering. 1 blz. 4".

Wormerveer-Noord.

2359. Brief tot geleide van een kopie-brief van de

gemeente den Burg opTessel aan de Friesche Sociëteit

in Noord-Holland, 9 Nov. 1810. Aandringende op

tusschenkomst bij den keizer, om de Doopsgezin

den van de conscriptie te doen vrijstellen. 1 blz. en

2 blz. 4°.

Woudsend.

2360. Aanvragen om subsidie en beschikking daar

over. 5 stuks.

IJlst.

2361. Zij verzoeken om een toelage tot verhooging

der jaarwedde van hun leeraar Jelle Sipkes, met op

gave van eenige bijzonderheden hunne gemeente be

treffende. 3 blz. 4°.

2362. Dankbetuiging en verzoek om voortdurende

subsidie. 16 stuks 4°.

2363. Zij bedanken voor de genoten subsidie en be

tuigen hun leedwezen, dat zij voortaan zal ophouden.

3 blz. 4°.
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21 Nov., 22 Dec.

1799 en 4 Febr.

1800.

2 Aug. 1810.

26 Juli 1823.

10 Sept. 1721.

31 Oct. 1721.

25 Nov. 1721.

2 Febr. 1722.

Zaandam, Westzijde.

2364. Over de weigering eener attestatie door de

gemeente in de Zon afgegeven. 9 blz. 4°.

2365. Zij verzoeken, dat de Amst, kerkeraad, wanneer

die ter audiëntie gaat bij den keizer, tevens spreke uit

naam van de geheele Doopsgez. broederschap en hare

belangen aanbevele. 1 blz. 4°.

2366. Over 't weglaten van de getuigenis omtrent

den wandel in eene door haar afgegeven attestatie.

1 blz. 4°.

Zieriksee.

2367. Zij verzoeken vergunning om Klaas Cornelis

sen van Spykenisse te beroepen, niet twijfelende of

hij zal het aannemen, en vragen tevens verhooging

van subsidie. 1 blz. fol.

2368. Zij zijn bereid Anne Thomasz., die van Dok

kum komt, als hun leeraar te ontvangen. 1 blz. 4°.

2369. Zij wenschen Anne Thomassen te beroepen,

hebben daarvoor bij de leden een toezegging van

ºf 200 jaarlijksche bijdragen ontvangen en verzoeken

om f 200 subsidie, ten einde de jaarwedde op f400

vast te stellen. 1 blz. fol.

2370. Dankzegging voor de subsidie van f 200 en

bericht dat Anne Thomasz. hun beroep nu heeft

aangenomen. 1 blz. 4°.
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10 Juli 1722.

1723-1807.

3 Oct. 1727.

25 Nov. 1727.

12 Jan. 1728.

15 Maart 1728.

2 Dec. 1728.

10 Dec. 1761.

31 Aug. 1763.

2371. Bericht van de overkomst en intrede van

Anne Thomassen. 1 blz. fol.

2372. Aanvragen om subsidie en dankbetuigingen

daar voor. 62 stuks fol. en 4°.

2373. Zij berichten, dat hun leeraar Anne Thomas

sen den 2" gestorven is en verzoeken om hulp bij de

vacature. 1 blz. fol.

2374. Zij hebben een assignatie van f 150 afge

geven ten behoeve der weduwe van hun laatsten

leeraar en berichten dat zekere Claas Obbes Koning

onlangs bij hen gepreekt, maar zeer weinig voldaan

heeft. 1 blz. fol.

2375. Zij verzoeken goedkeuring van het beroep op

Willem van Gulik uitgebracht. 1 blz 4°.

2376. Bericht dat Willem van Gulik den 6" zijn

intrede gedaan heeft. 2 blz. 4°.

2377. De leeraar W. van Gulik vraagt raad bij de

moeielijkheden door hem ondervonden, om dat hij,

zonder vooraf bevestigd te zijn, het avondmaal heeft

bediend. 1 blz. 4".

2378. Zij berichten het overlijden van hun leeraar

W. van Gulik op 4 Dec. en verzoeken een proponent

en continuatie der subsidie, met eenige mededee

lingen over den staat enz. hunner gemeente.

2 blz. fol.

2379, Regeling van den diensttijd van Corn. de
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16 April 1764.

24 Sept. 1764.

21 Maart 1765.

13 Mei 1765.

16 April 1777.

20 Maart 1793.

29 Juli 1793.

Jong, die als proponent in commissie bij hen is.

2 blz. 4".

2380. Van Corn. de Jong, proponent in commissie

aldaar: over de regeling zijn er predikbeurten. 1 blz. 4°.

2381. Daar de gemeente sedert 4 Dec. 1761 vacant

is, noodigen zij de a.s. proponenten tot een predik

beurt op beroep, en berichten zij uit eigene middelen

de jaarwedde van f 400 op f 500 gebracht te hebben.

3 blz. 4°.

2382. Verzoeken vergunning om H. Tichelaar te

mogen beroepen en den proponent S. Tak, thans

beroepen te Bolsward, nog eenigen tijd in commissie

te bekomen. 2 blz. 4°.

2383. Zij berichten, dat zij den proponent S. Tak

hebben beroepen en verzoeken goedkeuring. 1 blz. 4".

2384. Regeling omtrent leden met attestatie over

gekomen. 1 blz. 4°.

2385. Verklaren dat zij, wegens den ongunstigen

staat hunner geldmiddelen, de jaarwedde niet langer

kunnen betalen en vreezen dat de gemeente geheel

te niet zal gaan, waarom zij raad en hulp vragen.

4 blz. 4°. met bijlage, zijnde een staat van uitgaven

en ontvangsten.

2386. Zij betuigen dank voor de verhoogde sub

sidie, en geven kennis dat ook de gemeente te

Haarlem hare toelage vermeerderd heeft. Verder

berichten zij, dat zij tot delging van het nadeelige
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2 April 1797.

26 Oct. 1800.

24 Juli 1808.

27 NOV. en

25 Dec. 1808,

3 April 1817.

26 Mei 1802.

23 Oct, 1802.

saldo effecten zullen verkoopen, waarop zij echter

vooraf goedkeuring vragen. 3 blz. 4°.

2387. Zij verzoeken advies, hoe te antwoorden op

eenige vragen, hun door de overheid naar den staat

der gemeente voorgesteld. Met de vragen als bij

lage. 2 blz. 4".

2388. Verzoeken advies, hoe te antwoorden op de

vraag hun van overheidswege gedaan, nopens het

onderhoud hunner armen. Met die “vraag” en con

cept-antwoord daarop, als bijlagen. 3 stuks. 6 blz.

fol. en 4°.

2389. Zij berichten, welke schikkingen zij getroffen

hebben voor 't vervullen van eenige predikbeurten

bij de ziekte van hunnen leeraar S. Tak. 3 blz. fol.

2390. Zij verzoeken hulp tot het bekomen van een

nieuwen leeraar na den dood van Sam. Tak 5 Nov.

1808 en doen opgave hunner getalsterkte, inkom

sten, uitgaven enz. 3 stuks 10 blz. 4°.

2391. Gezegeld extract uit het kerkeboek omtrent

Lieven en Abraham Kalis. 1 blz. 4°.

Zuidveen.

2392. Uitvoerig bericht van den toestand der ge

meente en verzoek om subsidie. 3 blz. fol.

2393. Over de maatregelen door haar genomen om



347

1802-1810.

7 en 19 Maart

1808.

15 Nov. 1698.

5 Juli 1707.

1 Febr. 1708.

1723-1811.

8 Oct. 1731.

-

een vast tractement bijeen te brengen en met ver

zoek om goedkeuring van 't beroep door haar uit

gebracht op Floris Engel. 3 blz. fol.

2394. Aanvragen om subsidie en beschikking daar

over. 5 stuks 4°.

2395. Zij verzoeken goedkeuring op 't beroep van

den proponent C. Leendertz. 2 stuks 2 blz. fol. en

3 blz. 4°.

Zutfen.

2396. Van den leeraar Everwijn Francken aan Abr.

Jacobsz. Vries te Amsterdam over een jaarlijksche

toelage voor de vervulling van buitenbeurten, hem

competeerende uit den boedel van wijlen Ds. J.

Reyers. 1 blz. 4°.

2397. Van denzelfde aan C. van der Wallen te

Amsterdam, over hetzelfde, aangedrongen met het

bericht, dat hij zijn jongsten zoon voor het predikambt

opleidt. 1 blz. fol. -

2398. Van denzelfde om tegemoetkoming in het

verlies dat hij lijdt, omdat de boedel van Ds. J.

Reyers hem de jaarlijksche toelage van f 200 niet

langer voldoen kan. 1 blz. 4°.

2399. Aanvragen om subsidie en dankbetuiging

daarvoor. 28 stuks 4°.

2400. Hun leeraar J. Francken, na herhaaldelijk
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6 Nov. 1731.

6 Dec. 1731.

22 Jan. 1732.

door hen gewaarschuwd te zijn, wegens zijn ver

kwisting en de liederlijkheid zijner vrouw, is nu in

staat van faillissement en door hen in den predik

dienst geschorst. Daar het niet wel mogelijk is,

dat hij ooit weêr onder hen het ambt tot stichting

zal kunnen waarnemen, vragen zij raad en hulp

hoe in deze te doen. 2 blz. fol.

2401. Van J. Francken aldaar: hij ontkent wat de

kerkeraad tegen hem en zijn vrouw omtrent hun

gedrag heeft ingebracht, schrijft zijn bankroet aan

ongeluk toe, beklaagt zich over de onverzoenlijkheid

van den kerkeraad en verzoekt hun voorspraak, om

in zijn dienst hersteld te worden. 2 blz. fol.

2402. Zij herhalen en bevestigen hun vorige be

schuldiging en verdedigen zich, dat zij Francken

zonder voorkennis van Amsterdam geschorst hebben,

met de opmerking, dat de toelage uit Amsterdam

aan Francken persoonlijk en niet aan hun gemeente

gegeven werd, zoodat zij er dan ook geen kennis

van droegen. Zij hebben aan de broederschap voor

gesteld de schorsing op te heffen, maar de meerder

heid was daartoe ongezind, omdat zij tot nog toe

bij Francken geenerlei teeken van berouw zagen.

3 blz. 4°.

2403. De Broederschap, aan wie de herstelling van

Francken, op verzoek van Amsterdam, nogmaals is

voorgesteld, is bij haar besluit gebleven en verklaart

liever den man te willen onderhouden, dan hem op

den preekstoel te dulden, schoon zij voorziet dat

het beroepen van een anderen leeraar daardoor on

mogelijk gemaakt wordt. 2 blz. 4".
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28 Aug. 1732.

15 Sept. 1732.

13 Oct. 1733.

24 April 1734.

24 April 1734.

2 Nov. 1734.

2404. Overeenkomst tusschen Jan Francken en zijn

gemeente, door tusschenspraak van Jan Pietersz.

Mol, Isaäck Francken en Joannes Warners. 2 blz. 4°.

(Onvolledig.)

2405. Nadat nogmaals het voorstel, om Francken

weêr tot den predikdienst toe te laten, in een broe

derschapsvergadering was verworpen, hebben echter

de broeders later, elk afzonderlijk aan huis, onder

houden, daarin nu toegestemd, mits Francken vooraf

een geschrift onderteekende. De kerkeraad verlangt

nu voor hem eenige subsidie om zich kleêren enz.

aan te schaffen, ten einde hij “met fatsoen” den stoel

kan beklimmen. 2 blz. 49.

2406. Zij zullen op hun raad een collecte bij de

leden tot het aanleggen van een fonds beproeven;

zij verzoeken hulp voor hun leeraar J. Francken, die

in zeer behoeftigen toestand verkeert, maar nog altijd

veel onnoodige uitgaven doet. 2 blz. 4°.

2407. Van J. Francken aldaar: door Ds. J. P. Mol

te Almeloo, die er het avondmaal bediend had, is

een vergelijk met de gemeente getroffen, dat zij hem

voor een halfjaar vast tot leeraar hebben aangeno

men; hij houdt zich aanbevolen voor een beroep naar

elders, eer die tijd verstreken is. 2 blz. 4".

2408. Van den kerkeraad: van gelijken inhoud en

met dringend verzoek, om hen van hun leeraar te

ontslaan, die wegens zijn vroeger gedrag volstrekt

niet tot stichting der gemeente kan dienen. 2 blz. 4°.

2409. Van J. Francken: hij heeft een beroep naar
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15 Nov. 1734.

4 Oct. 1757.

19 NOV. 1757.

20 Maart 1758.

30 Maart 1758.

21 Nov. 1758.

Cadzand ontvangen en is wel gezind dit aan te

nemen, maar buiten staat zijn schulden te Zutfen

af te doen. 2 blz. 4°.

2410. Hij heeft het beroep naar Cadzand aange

nomen en geeft het bedrag zijner schulden op, zijnde

f 246. 1 blz. 4°.

2411. Van den kerkeraad te Zutfen: verzoek om

raad en hulp bij de langdurige en denkelijk onge

neeslijke ziekte van hun leeraar Jacobus Jongbloedt.

2 blz. 4°.

2412. Zij bedanken voor de toezegging van een

proponent in commissie en vragen om continuatie

van de subsidie. 2 blz. 40.

2413. Zij verzoeken continuatie van subsidie en

verklaren in de prediking van den proponent Klopper

zooveel genoegen te hebben, dat zij hem wel tot

leeraar zouden wenschen, of ook een ander proponent

naar goedvinden van den Amsterdamschen kerkeraad.

2 blz. 4°.

2414. Van den leeraar J. Jongbloedt, thans te

Amsterdam, met verzoek dat men nog niet overga

tot een beroep te Zutfen, en met belofte dat hij

eerlang zijn dienst aldaar zal hervatten. 1 blz. fol.

2415. Zij hebben met leedwezen vernomen, dat hun

leeraar Jongbloedt veel is verergerd, maar kunnen

wegens beperkte inkomsten, waaromtrent zij nadere

inlichting geven, niets toebrengen tot zijn emeritaat.

3 blz. 4°.
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30 Aug. 1762. 2416. Zij vragen een proponent in commissie.

2 blz. 4°.

22 Jan. 1763. 2417. Twee brieven van T. G. van Grouw, prop.

in commissie aldaar, over de regeling van zijn pre

dikdienst, waarbij hij zich zeer over het gedrag der

gemeente te zijnen aanzien beklaagt. 2 blz. 4°. en

1 blz. fol.

- 11 Dec. 1773. 2418. Zij verzoeken hulp tot eene jaarwedde, waar

voor zij niet meer dan f 250 kunnen bijdragen, en

alzoo tot de vervulling hunner vacature, die sedert

1758 ontstaan is, te meer daar zij sedert dien tijd

hun emeritus-leeraar Jongbloedt moeten onderhouden.

3 blz. 4°.

10 sept. 1774. 2419. Verzoek om goedkeuring van het beroep van

H. Gortinga te Aardenburg en een subsidie van

f 150 tot diens jaarwedde. 2 blz. fol.

30 Sept. 1775. 2420. Berichten dat Gortinga het beroep heeft

aangenomen en den 1" Oct. zijn intreê zal doen.

1 blz. 4°.

27 # 1:#n 2421. Over de alimentatie van een gezin, waarbij
18 Jan. 1783. - - -

zij opgaven doen van hunne inkomsten en lasten.

2 stuks 5 blz. 4°.

April 1804. 2422. Zij noodigen de proponenten uit tot een

beurt op beroep. 2 blz. 4°.

17 Aug. 1804. 2423. Zij berichten het beroep van den proponent

I. Molenaar en vragen verhooging van subsidie.

2 blz. 40.
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17 Dec. 1805.

6 Aug. 1806.

27 Aug. 1806.

28 Nov. 1808.

30 Dec. 1808.

19 Febr. 1810.

20 Maart 1810.

8 Sept. 1810.

21 Aug. 1811.

2424. Over de intrede van hunnen leeraar Molenaar

en de toelage aan de weduwe Saksuma. 2 blz. 40.

2425. Verzoeken in de vacature een proponent op

beroep. 2 blz. 4”.

2426. Zij berichten den proponent S. Muller be

roepen te hebben. 2 blz. 4°.

2427. Zij noodigen de proponenten tot het vervullen

eener predikbeurt op beroep. 1 blz. 4°.

2428. Zij berichten den proponent L. van Cleeff

beroepen te hebben. 1 blz. 4°. -

2429. Zij berichten de intrede van Van Lennep

1 blz. 4°.

2430. Over ondersteuning van den emeritus-leeraar

Gortinga en de predikants-weduwe Saksuma. 1 blz. 40.

2431. Zij klagen over de groote ongelegenheid

waarin het inhouden der subsidie hen gebracht heeft

en dringend verzoeken zij, dat althans een deel

daarvan hun verzekerd blijve en 't beheer over 't

Mennonietenfonds te Arnhem hun gegeven worde.

2 blz. 4°.

2432. Bericht van het vertrek van hun leeraar

v. Lennep. 2 blz. 4".

16 en 23 Nov. en 2433. Van den voormaligen leeraar J. de Liefde,
5 Dec. 1850.

waarin hij een door den kerkeraad onderteekende

verklaring verlangt tot het bekomen van kindergeld,
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6 Oct. 1718.

20 Febr. 1723.

28 Jan. 1724.

15 Mei 1724.

met advies van prof. S. Muller en kopie-antwoord,

4 stuks.

Zwartsluis.

2434. Van den leeraar Jacob Hendriks Broeck,

met dankzegging voor een gift van f 150 aan een

hunner broeders, wiens huis verbrand was, geschonken.

1 blz. fol.

2435. Sedert een jaar is de gemeente door den

dood van hun leeraar vacant, in hun eigen midden

is niemand voor het leeraarambt geschikt; buiten

leeraren kunnen hen niet genoeg helpen: zij wenschen

daarom een leeraar op een tractement te beroepen,

maar, schoon zij zelven daartoe iets kunnen bijdragen,

zijn zij niet in staat een voldoende jaarwedde aan

te bieden, waarom zij hulp en raad in deze vragen.

4 blz. 4°.

2436. Zij berichten Reintje Obbes, van Woudsend,

te willen beroepen, maar over dejaarwedde sprekende,

is hun gebleken dat hij f 300 zal noodig hebben,

althans zoolang hij geen klandizie genoeg als schoen

maker vindt. Zij verzoeken nu om een jaarlijksche

toelage en dringen dit aan door het bericht, dat

hun beroep de gemeente te Woudsend niet in onge

legenheid brengt, omdat daar nog drie leeraren zijn.

4 blz. 4°.

2437. Dankbetuiging en bericht dat Reintje Obbes

den 27" April is overgekomen. 2 blz. 4°.

23
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24 Nov. en

8 Dec. 1744.

30 Maart 1745.

23 Mei 1746.

1746-1810.

10 Aug. 1749.

10 Jan. 1771.

17 Juli 1763.

14 Nov. 1787.

15 Aug. 1794.

2438. Uitvoerige opgaven van den financiëelen staat

der gemeente, op grond waarvan hulp gevraagd

wordt. 2 stuks 3 blz. 4°. en 2 blz. fol.

2439. Van den leeraar Peter van Rooda. Hij kon

digt de overkomst aan van een paar gedeputeerden

uit zijne gemeente, om over de belangen der ge

meente te spreken. 1 blz. 4°.

2440. Van denzelfde, berichtende het resultaat der

collecte, door zijn gemeente in 1745 bij eenige zuster

gemeenten gehouden. 1 blz. 4".

2441. Dankbetuiging voor subsidie en beschikking

daarover.

2442. Van den leeraar P. van Rooda: hij vleit zich,

dat de vrede in de gemeente eerlang zal hersteld

wezen, maar bij afwezigheid van onderscheiden broe

ders, die schippers zijn, kan de zaak nog niet haar

beslag krijgen. 1 blz. 4°.

2443. Afschrift eener obligatie groot f 1000 ten

behoeve der gemeente te Zwartsluis. 1 blz. 4°.

2444. Dankzegging voor hulp bij het vergrooten

van hun kerkgebouw. 2 blz. 4°.

2445. Van J. H. Broek aldaar over het weder

beroepen van hun vorigen leeraar R. Bos, die ge

vlucht was. 1 blz. 4°.

2446. Zij verzoeken ondersteuning, met uitvoerige

opgave van hun inkomsten en uitgaven. 4 blz. 4°.
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17 Oct. 1794.

22 Nov. 1794 en

17 Aug. 1795.

19 April 1797.

30 Juli 1799.

9 Sept. 1799.

26 Mei 1805.

9 Juni 1811.

30 Aug. en

20 Oct. 1815.

22 Oct. 1860.

2447. Uitvoerig verslag van den staat hunner in

komsten en uitgaven. 4 blz. 4°.

2448. Over verschillende pogingen om hun finan

ciën te verbeteren. 3 blz. 4°.

2449. Verzoeken raad hoe te antwoorden op de

vragen, hun naar hunne bezittingen enz., van over

heidswege gedaan. 2 blz. 4°.

2450. Van den leeraar J. G. van Wierum: hij zegt

hun dank voor hunne tusschenkomst bij de gemeente

te Goch, om hem aldaar een predikbeurt op beroep

te bezorgen. 1 blz. 4".

2451. Van denzelfde: wegens het gevaar voor plun

dering heeft hij zooveel mogelijk, zijn goederen in

veiligheid gebracht. 2 blz. 4°.

2452. Zij verzoeken ondersteuning, onder overleg

ging van den staat hunner inkomsten en uitgaven.

3 blz. 4°.

2453. Verzoek om eene collecte te houden ten be

hoeve van een broeder, die zijn schip verloren heeft.

3 blz. 4°.

2454. Opgave van hunne geldelijke omstandigheden

en dringend verzoek om hulp. 2 stuks 4 blz. fol.

en 4 blz. 4°.

2455. Om hulp tot aankoop eener pastorie. 2 blz.

4°. druk.

23 *
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21 Oct. 1745.

2 Dec. 1745.

6 Febr. 1746.

9 Febr. 1747.

16 Mei 1751.

17 Oct. 1751.

20 NOV. 1757.

26 Febr. 1758.

14 Aug. 1763.

ZWolle.

2456. Uitnoodiging van proponenten op beroep,

daar de gemeente, door het vertrek van Ds. Arken

bout naar Leiden, vacant wordt. 2 blz. 4°.

2457. Zij verzoeken een proponent als hulpprediker.

1 blz. 4”.

2458. Zij verzoeken de overkomst van den proponent

de Ridder, in hunne vacature door het vertrek van

Ds. Fynje. 1 blz. 4°.

2459. Bericht dat J. Fynje tot hen teruggekeerd

is en het leeraarsambt weêr heeft opgevat, en dank

zegging voor de genoten hulp gedurende de vaca

ture. 1 blz. 4°.

2460. Betreffende de overkomst van Francken, om

in den predikdienst te voorzien. 1 blz. fol.

2461. Zij verzoeken vervulling van den predikdienst,

ook ter gelegenheid der avondmaal-viering, tot op de

komst van hun beroepen leeraar Jan Francken, voor

wiens bevestiging zij tevens een leeraar aanvragen.

1 blz. fol.

2462. Verzoek om wegens de vacature den prop.

Klopper in commissie te ontvangen. 1 blz. 4°.

2463. Zij vragen wegens de vacature een proponent

in commissie. 1 blz. 4°.

2464. Zij verzoeken een proponent in commissie

wegens ongesteldheid van hun leeraar. 1 blz. fol.
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8 Mei 1766.

26 Juni 1766.

6 Aug. 1766.

2465. Van gelijken inhoud.

2466. Zij dringen aan op de spoedige overkomst

van een proponent, 't geen, naar zij hooren met 12

Aug. zou kunnen plaats hebben, schoon hun eerst

was geantwoord dat het tot den herfst zou aanloopen.

1 blz. fol.

2467. B. Hartman van Groningen bericht den eersten

Zondag van Aug. zijn commissie te Zwolle aanvaard

te hebben; hij is echter aan den Hoorn op Tessel,

waar hij vroeger in commissie was, beroepen, maar

zou dit niet gaarne aannemen, tenzij hij wist, dat

hij over een jaar van daar weêr vertrekken kon.

2 blz. 4°.

2 Sept. 1766.

16 Nov. 1766.

16 Sept. 1770.

4 Sept. 1809.

2468. Dezelfde bericht voor het beroep van den

Hoorn bedankt te hebben, terwijl zijn commissie te

Zwolle den 12 Oct. zal eindigen. 1 blz. 4".

2469. Daar Ds. G. van Olst zijn ambt heeft neêr

gelegd, verzoeken zij voor de wintermaanden den

proponent van Groningen of een anderen proponent,

in commissie. 1 blz. fol.

2470. Wegens het vertrek van hun leeraar B. H.

van Groningen op 28 Oct., verzoeken zij den pro

ponent P. Stinstra in commissie. 2 blz. 4°.

2471. Zij verzoeken inlichting over de mogelijkheid,

om vrijdom van krijgsdienst te verkrijgen. 2 blz. fol,
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Zijpe. (Noord)

10 Dec. 1881. 2472. Zij vragen hulp wegens achteruitgang van

financiën. 2 blz. 4°.

18 Maart 1882. 2473. Dankzegging voor genoten hulp. 1 blz. 4°.

29 Oct. 1860. 2474. Zij vragen hulp voor vertimmering der pastorie.

2 blz. 4°. druk.

2. Ten aanzien van de opleiding harer Leeraren.

a. KwEEKSCHOOL TOT OP 1811.

1. Stichting en inrichting der Kweekschool.

2475. Resolutie-boek der kweekschool tot opleiding

van leeraren. I. 1692-17 14, 1 dl., waarachter ge

voegd is een rekening van ontvangsten en uitgaven

ook aan gesubsidiëerde gemeenten.

2476. Dito dito. II. A°. 1735-1811. 1 dl., met een

inleiding over de stichting der nieuwe kweekschool

en een lijst van subsidiën aan gemeenten, uit het

fonds van L. T. de Vogel. 6 blz. fol.

Juni 1709. 2477. Brief van den kerkeraad der gemeente te

Rotterdam, aandringende op 't beleggen eener Socië

teitsvergadering, om te beramen wat te doen tegen

het toenemend gebrek aan leeraren. 3 blz. 4".

15 Nov. 1713. 2478. Concept tot het oprichten van een Sociëteit

voor den predikdienst, waarbij gevestigd zou worden

een kweekschool met een hoogleeraar en zes propo
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- - -

23 Febr. 1714.

Waarschijnlijk

1735.

18 Juli 1735.

22 Juli 1735.

11 Aug. 1735.

nenten, met een daarvoor vereischt fonds van f50,000.

6 blz. fol.

2479. Brief van de gem. te Rotterdam aan die bij

't Lam, aandringende op bespoediging der maat

regelen om een kweekschool te stichten en reden

gevende, waarom zij een finantiëel concept, (n°. 2478)

hebben ingediend. 1 blz. fol.

2480. Vertoog van het wenschelijke om, inplaats

eener kweekschool voor den predikdienst uitsluitend

ten behoeve der gem. bij 't Lam, eene kweekschool

op te richten ten behoeve van al de Doopsgezinde

gemeenten. 4 blz. fol.

2481. Circulaire der gem. bij 't Lam, aan alle Doops

gezinde gemeenten, met bericht dat zij T. Nieuwen

huis tot hoogleeraar heeft aangesteld en de gemeenten

uitnoodigt zich tot een Sociëteit te vereenigen, die hare

inrichting als een algemeene Kweekschool bekostigen

en besturen zal. 3 blz. 4°. In triplo.

2482. Circulaire van het bestuur der Friesche Socië

teit in Noord-Holland, om het gevoelen der gem.

op de a. s. Sociëteitsvergadering te vernemen, aan

gaande het voorstel van het Lam, om een algemeene

kweekschool op te richten. 1 blz. fol.

2483. Brief van de gemeente aan de Koog, aan die

bij het Lam, waarbij zij hunne toetreding tot het

oprichten der kweekschool en hunne goedkeuring van

het besluit, om Tjerk Nieuwenhuis tot hoogleeraar

aan te stellen, afhankelijk maken van het antwoord

dat hij op sommige geloofspunten geven zal. 3 blz. 4".
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10 Sept. 1735.

Aug. en Sept.

1735.

Sept. 1735.

Oct. en Nov.

1735.

25 Oct. 1735.

2484. Van den kerkeraad bij het Lam, aan de

Friesche gemeente te Hoorn, haar uitnoodigende om

zich te doen vertegenwoordigen op de vergadering,

die over de oprichting eener kweekschool eerlang

gehouden zal worden, onder verzekering dat deze

maatregel haar geenszins tot toetreding verbinden

zal. 2 blz. 4°.

2485. Antwoord van de gemeenten te Aardenburg,

Dokkum, Emden, Harlingen, Hindeloopen, Leeuwar

den, Leiden, de Rijp, Westzanen (Waterl. en Friesche

gemeente), op de circulaire van Amsterdam, 18 Juli

1735. (2481). 11 stuks.

2486. Circulaire der gemeente bij 't Lam, aan alle

Doopsgezinde gemeenten, tot geleide van een ontwerp

van een Sociëteit onder de Doopsgezinden tot op

richting van een kweekschool. (Gedrukt). 1 blz. fol.

en 13 blz. fol. (In duplo.)

2487. Antwoorden van de gemeenten te Aardenburg,

Alkmaar, Dokkum, Dordrecht, Emden, Enschede,

Franeker, de Koog, Middelburg, de Rijp, Vlissingen

en Westzanen, (Waterl. en Friesche gemeente), op

de circulaire en 't concept n°, 2486, 13 stuks.

2488. Klad-notulen der vergadering van afgevaar

digden tot het ontwerpen eener sociëteit en kweek

school. 6 blz. fol,

2489. Aanmerkingen op 't ontwerp tot oprichting

van sociëteit en kweekschool, met verschillende be

rekeningen van het stemmental in verhouding tot de

bijdragen en met wijzigingen het onderwijs betreffende.

28 blz. fol. en 28 blz. 4°.
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26 Oct. 1735.

2 Dec. 1735.

21 NOV. 1737.

2 Jan. 1804.

2490. Rapport der gecommitteerden van de Zon,

over het verhandelde in de vergadering tot oprich

ting eener kweekschool, enz. 7 blz. fol.

2491. Uitvoerig verslag van 't geen door de ge

meente in de Zon tegen het ontwerp van die bij het

Lam, in de vergadering van 25 Oct. 1735, is inge

bracht. 17 blz. 4°.

2492. Brief van de gemeente bij het Lam, aan die

in de Zon, verklarende waarom zij de oprichting

eener sociëteit voorloopig uitgesteld hadden, en met

opgaaf der vermoedelijke kosten van een kweekschool,

enz. 3 blz. fol,

2493. Circulaire (zond. dagt.) van de gemeente bij

't Lam aan de overige Doopsgezinde gemeenten,

waarschuwende tegen de verkeerde meening, als of

zij uitsluitend ten eigen behoeve een kweekschool

opgericht en een hoogleeraar aangesteld had, terwijl zij

veel meer alle jongelingen ook uit andere gemeenten,

die opleiding tot het predikambt verlangen, dringend

noodigt van 't onderwijs aan de kweekschool gebruik

te maken en zelfs ondersteuning door alumniaten

daarvoor toezegt. 2 blz. fol. Gedrukt, in quintuplo.

2494. Reglement voor de kweekschool vastgesteld.

8 blz. fol. Met inliggend concept. 7 blz. 4°. en een

aanteekening. 1 blz. 4°.

2495. Brief van Hendrik Vollenhoven, waarbij hij

als curator van de kweekschool bedankt. 2 blz. 4".

2496. Stukken betreffende het kabinet van phy
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11 Aug. 1795.

6 Oct. 1801.

6 Jan. en

17 Febr. 1803.

25 Mei 1790.

24 Dec. 1808.

sische instrumenten ten behoeve der kweekschool.

a. Inteekenlijst van vrijwillige giften tot aankoop

daarvan 1 Oct. 1761.

b. Kasboeken van ontvangst en uitgaaf 1762-1780.

c. Catalogus van den verkoop der instrumenten,

23 en 30 Dec. 1828, genoteerd met afzonderlijke

nommerlijst.

d. Kopie-kwitantie, 30 Juni 1800, van prof. J. H.

v. Swinden.
-

2497. Extract uit de notulen van de representanten

van 't volk van Amsterdam, over de rechten, die de

kweekschool als erfgenaam voor 1/5 van de nalaten

schap van L. T. de Vogel verschuldigd is. 2 blz. fol.

2498. Voorstel van curatoren der kweekschool, om

trent het uitkeeren der subsidiën. 1 blz. fol.

2499. Rapporten en voorstellen van boekhouders,

over eene verrekening met bestuurders der kweek

school van een gedeelte der erfenis van L. Th. de

Vogel. 2 st. fol. met 1 8°., 8 blz.

2500 Codicil van Epke Sipkes Roos te Sneek,

waarbij hij ten behoeve van jongelieden uit Sneek,

Workum of Grouw afkomstig, die aan de kweekschool

te Amsterdam zich tot het evangelieambt onder de

Doopsgezinden willen bekwamen, twee alumniaten

elk van f 500 jaarlijks bespreekt. Notariëel extract

1 Aug. 1806 en kopie daarvan, elk 3 blz. fol.

2501. Brief van P. Gosliga te Leeuwarden, als

administrateur van de alumniaten door E. S. Roos

besproken aan curatoren der kweekschool, verklarende



363

1761.

7 April 1786.

5 Maart en verv.

1786.

dat hij bedoelde alumniaten meent alleen te mogen

uitkeeren aan studenten, die reeds het alumniaat der

kweekschool genieten. 6 blz. fol.

2502. Concept-brief van curatoren der kweekschool

aan administrateuren der alumniaten van wijlen E.

S. Roos, waarbij zij verklaren ongezind te zijn aan

de met deze alumniaten begunstigden bovendien een

alumniaat toe te kennen, maar bereid hun behulp

zaam te wezen in 't betalen van collegiegelden en

in den aankoop van boeken. 4 blz. 4".

2. Hoogleeraren, Studenten en Proponenten der

Knveekschool.

2503. Bedenkingen omtrent de aanstelling van twee

hoogleeraren, een in de theologie en een in de phi

losophie, in de plaats van wijlen T. Nieuwenhuis.

4 blz. fol.

2504. Brief van P. Stinstra, leeraar te Franeker,

aan den kerkeraad der gemeente bij 't Lam, voor

't hem aangeboden hoogleeraarsambt bedankende,

wegens de geringheid der jaarwedde en de verplich

ting, om sommige leerstellige vragen op 't propo

nenten-examen te moeten doen. 3 blz. 40.

2505. Kladnotulen en besluiten, om wegens 't be

danken van prof. H. Oosterbaan, het onderwijs in

theologie op te dragen aan ds. W. de Vos, in kerk

geschiedenis aan Ds. H. Tichelaar en in philosophie

aan den hoogleeraar bij 't athenaeum van Swinden.

5 blz. fol.
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1811.

18 Sept. 1724.

Sept. en Oct.

1725.

5 Juni 1732.

13 Sept. 1735.

18 Sept. 1735.

29 April 17...

2506. Aanhef eener inaugureele oratie van W. de

Vos, die hij zich voorstelt te houden als hij het

hoogleeraarsambt aanneemt. 1 blz. 4".

2507. Doodbriefje van Gerrit Hesselink, hoogleeraar

bij de Doopsgezinden. 1 blz. klein 4°. gedrukt.

2508. Brief van Isaäk Francken, leeraar te Utrecht,

aan Ds. Eekens te Amsterdam, tot aanbeveling van

een jongeling, die onder zijn leiding theologie wil

studeeren. 1 blz 4°.

2509. Getuigenis en aanvraag voor Johannes Lykles

om tot den predikdienst te worden opgeleid. 2 blz. 4°.

2510. Ds. Reiner Jansz. Kroon te Harlingen vraagt

advies over de voorbereidende studiën voor zijn zoon

te Franeker, eer deze de theol. lessen te Amsterdam

gaat bijwonen. 2 blz. 4°.

2511. Van F. Jaersma te Vlissingen omtrent de

studie van zijn zoon, die verhinderd wordt aan het

seminarium te komen, omdat hij te Franeker reeds

voor eenige collegies geteekend heeft, die hij zal

moeten betalen. Kan hij daarvan vrijgesteld worden

en zijn kamer te Franeker aan een ander verhuren,

dan zal hij zich nog te Amsterdam vestigen. 1 blz. 4".

2512. Brief van H. Jaersma, thans student te

Franeker, over zijn opleiding tot het predikambt.

1 blz. 4°.

2513. Kopie van 't beslotene ten aanzien van den

adspirant-student Tjert Godses.
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25 Sept. en

3 Oct. 1767.

9 Mei 1771.

1771 en 72.

12 Oct. 1778.

6 Oct. 1780,

Juli 1783.

20 Aug. 1783.

1784 en 85.

31 Dec. 1785.

2514. Twee brieven van A. Tersier, leeraar te Dor

drecht, over zijn zoon, die ongeschikt is verklaard

voor den predikdienst. 6 blz. 4°.

2515. Brief van L. van Heyst, over opleiding tot

den predikdienst. 3 blz. 4°.

2516. Twee brieven van J. Waerma, student, over

het door hem genoten alumniaat. 4 blz. 4°.

2517. Van A. Oortman te Utrecht, tot aanbeveling

van Menno Cuperus, voor het alumniaat. 1 blz. 4°.

2518. Brief van D. A. Walraven, hoogleeraar in

't Oostersch aan het Athenaeum illustre te Amster

dam, over een vaste schikking der collegiegelden,

door de studenten der kweekschool verschuldigd.

4 blz. 4°.

2519. K. D. Kole te Zieriksee verzoekt hulp voor

zijn zoon om tot den predikdienst te worden opgeleid.

3 blz. fol.

2520. S. Tak, leeraar aldaar, geeft inlichtingen om

trent genoemden Kole. 3 blz. 4°.

2521. Drie brieven van de wed. J. Preijers te

Cleve, over de opleiding van haren zoon tot den

predikdienst. 4°.

2522. Getuigschrift van J. G. Schneider, rector van

't gymnasium te Cleve, ten behoeve van W. Preijers,

die student der kweekschool wenscht te worden

2 blz. 4°.
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Maart 1790.

17 Juni 1790.

Mei 1797.

1797-1800.

23 NOV. 1797.

April 1799.

10 Juni 1800.

29 Juni 1802.

20 Sept. 1803.

6 Aug. 1804.

2523. Brief en aanbeveling voor J. van Kammen,

om aan de kweekschool geplaatst te worden. 3 blz. 4°.

2524. Brief van S. Martens, leeraar te Frederikstad:

dankbetuiging voor de ondersteuning, die zijn zoon

M. Martens als student genoten heeft. 2 blz. 4°.

2525. Brief en attest voor P. Huisman te Hin

loopen, voor den predikdienst bestemd. 3 blz. 4°.

2526. Brief en drie attesten, voor den aanstaanden -

student J. Terborg. 4 stuks 4°.

2527. Notariëele acte, waarbij Akke Wietskes, wed.

van Jan Fongers Fiersma zich verbindt de gelden

door haren zoon Wytze Fiersma als alumnus der

kweekschool genoten, te zullen terugbetalen, wanneer

hij zijne studiën niet volbrengt. 7 blz. fol.

2528. Twee brieven van P. Leendertz., student, over

zijne afwijzing. 5 blz. 4°.

2529. Opgave van verschillende collegiegelden.

1 blz. 4°.

2530. Brief van H. Halbertsma te Grouw, tot ge

leide van een getuigschrift voor zijn zoon Joost.

1 blz. fol.

2531. Van J. v. d. Ploeg te Grouw, over eene toe

lage aan een adspirant-student der kweekschool.

1 blz. 4”.

2532. Van K. Stuurman te Kolhorn: dankbetuiging
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25 Mei 1809.

22 NOV. 1809.

Juni 1810.

1692-1810.

1698.

(na 1714.)

voor eene ondersteuning hem als adspirant voor 't

seminarium verstrekt. 1 blz. 4°.

2533. Van S. Muller, leeraar te Oost-Zaandam,

over de bepalingen waarop curatoren hem een rem

plaçant bezorgd hebben. 1 blz. 4°.

2534. Van G. Hoffman, met kwitantie voor eene

toelage aan zijn zoon, die zich tot student der kweek

school voorbereidt. 3 blz. 4°.

2535. Verzoek van S. E. Wieling, om ondersteuning

ten behoeve van zijn broeder, die zich tot het pre

dikambt voorbereidt. 2 blz. 4°. (Onvolledig.)

2536. Naamlijst van studenten van wege de beide

Doopsgez. hoofdgemeenten te Amsterdam opgeleid

en tot proponenten bevorderd. 6 blz. fol.

2537. Memorie van het gedrag van Abraham Ver

duin, proponent bij de gemeente van het Lam, in

zake zijn beroep naar de Koog, en van de maatre

gelen daaromtrent genomen door de gecommitteerden

tot de proponenten. 5 blz. fol.

2538. Concept-brief van die gecommitteerden, door

Galenus Abrahamsz. ontworpen, aan Abr. Verduin,

in dezelfde zaak. 7 blz. 4°.

2539. Kopie-getuigschrift, afgegeven door den kerke

raad bij 't Lam en den Toren, zond. datum, aan den

proponent Nicolaas Verlaan, voor de gemeente Rotter

dam, die hem beroepen heeft. 1 blz. fol.
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5 Nov. 1722.

Oct. 1736.

26 Maart 1739.

1 Oct. 1739.

5 Oct. 1752.

27 Mei 1777.

31 Aug. 1796.

28 Febr. 1805.

20 Maart 1805.

24 Dec. 1805.

28 Dec. 1805.

2540. Concept-instructie voor de proponenten. 10

blz. 4°.

2541. Verklaringen van W. van Maurik dat hij

overeenkomstig art. 10 van 't vorig reglement geen

beroep zal aannemen zonder goedkeuring van den

kerkeraad. '/s blz. fol.

2542. Verklaringen van de alumni J. van den Berg,

H. Jaersma en Joannes Cuperus, van gelijke strek

king. 2 blz. fol. en 1 blz. 4°.

2543. Brief van T. de Hoop, proponent, tot geleide

van een ontvangen beroepsbrief. 1 blz. 4°.

2544. Van M. Siegenbeek: hij geeft kennis dat

hij het hoogleeraarsambt te Leiden heeft aangenomen,

maar zich aan den predikdienst niet geheel onttrekt,

ook uit aanmerking van de hulp, die hem bij zijn

opleiding daartoe is bewezen. 2 blz. 4°.

2545. Van den proponent Sjoerd Ebeles, verzoe

kende om raad voor de aanneming van zijn beroep

te Oldeboorn, N. H. 4 blz. 4°.

2546. Van P. Rusburg over de aanvaarding van

een beroep te Aalsmeer. 3 blz. 4°.

2547. Van denzelfde over 't vervullen van den

predikdienst aldaar. 1 blz. 4°.

2548. Van den proponent S. K. Sybrandi over zijn

beroep naar Nijmegen. 3 blz. 4°.
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24 Jan. 1809.

16 Febr. 1809.

26 Jan. 1811.

25 April 1811.

22 Nov. 1811.

22 Mei 1817.

10 Mei 1818.

9 Febr. 1836.

2549. Van L. van Cleeff met bericht dat hij het

beroep naar Borne aangenomen heeft. 1 blz. 4°.

2550. Van denzelfde met verontschuldigingen dat

hij niet naar Amsterdam is overgekomen. 3 blz. 4".

2551. Van H. van Zomeren Greve: over zijn beroep

te Huizinge. 2 blz. 4°.

b. ALGEMEENE DooPSGEZINDE SoCIËTEIT

SEDERT 1811.

2552. Rapport van de commissie uit den kerkeraad,

over het ontwerp-reglement der Algemeene Doops

gezinde sociëteit. 4 blz. fol.

2553. Brief van curatoren der kweekschool, tot het

benoemen van leden der dubbele bestuurders-ver

gadering, die zal moeten voorzien in de vacature

ontstaan door den dood van prof. Hesselink. 2 blz.

druks 4°.

2554. Kopie-brief aan het bestuur der Algemeene

Doopsgezinde sociëteit tot geleide van het te haren

behoeve gecollecteerde en tot mededeeling van het

bedrag der jaarlijksche toelage. 2 blz. 4°.

2555. Brief van 't bestuur der Algemeene Doops

gezinde sociëteit, met verzoek om hare effecten in

de brandkast der gemeente te mogen bewaren. 2 blz.4".

2556. Brief van prof. A. des Amorie v. d. Hoeven:

dankbetuiging voor 't hem toegezonden exemplaar

24
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29 Febr. 1836.

7 Juli 1836.

9 Juli 1848 en

1 Oct. 1846.

1844, 1846, 1851,

1853, 1854, 1856.

1 Oct. 1849.

8 Aug. 1853.

15 Sept. 1853.

29 Sept. 1854.

van het tweetal leerredenen ter gelegenheid der ge

dachtenis-viering van 't eerste eeuwgetijde der Doops

gezinde kweekschool. 1 blz. 4°.

2557. Brief van J. Brouwer, leeraar te Leeuwarden:

van gelijken inhoud. 2 blz. 4°.

2558. Extract-notulen van den kerkeraad behel

zende de overeenkomst met het bestuur der Alge

meene Doopsgezinde sociëteit, welke schikking door

bestuurders met hunne handteekening den 31 Dec.

1836 is bekrachtigd. 3 blz. fol.

2559. Twee brieven van den secretaris der Alge

meene Doopsgezinde sociëteit aan den boekhouder

van 't fonds de Vogel over de toelagen tot de

alumniaten.

2560. Circulaires en brieven van de Algemeene

Doopsgezinde sociëteit om een lid in haar bestuur

te benoemen.

2561. Van dezelfde over de waarneming van zes

predikbeurten door den nieuw benoemden hoogleeraar;

met kopie-antwoord. 1 blz. 4°.

2562. Circulaire over wijzigingen in het reglement.

4 blz. fol.

2563. Commissie-rapporten over een concept-regle

ment der Algemeene Doopsgezinde sociëteit met

inliggend concept-reglement. 8 blz. 4°.

2564. Brief van bestuurders der Algemeene Doopsgez.
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6 Januari 1857.

2 Aug. 1859.

10 Sept. 1859.

1822-1877.

1 Juni 1877.

1811-1881.

1 April 1679.

sociëteit: dankbetuiging voor de present-exemplaren

van den catalogus en voor de zorgen en kosten voort

durend aan de bibliotheek der gemeente besteed.

2 blz. 4°.

2565. Van dezelfden, vergunning vragende voor

den nieuwen hoogleeraar, om zes predikbeurten te

mogen vervullen. 1 blz. 4°.

2566. Van S. Muller, waarbij hij de benoeming tot

lid der dubbele vergadering aanneemt. 1 blz. 4°.

2567. Van 't bestuur der Algemeene Doopsgezinde

sociëteit: over de predikbeurten van J. G. de Hoop

Scheffer. 1 blz. 4°.

2568. Notulen van de commissie tot beheer van 't

fonds L. Th. de Vogel met inliggende 5 balancen

en ramingen. 4°.

2569. Brief van den kerkeraad der Amsterdamsche

gemeente, waarbij de commissie tot beheer van 't fonds

L. Th. de Vogel opgeheven wordt en de kerkeraad

het beheer voortaan op zich neemt. 3 blz. 4°.

2570. Naamlijst van studenten aan de kweekschool

der algemeene Doopsgezinde sociëteit.

B. BUITENSLANDs.

Briefwisseling.

Cleve.

2571. Kopie-brief van de gemeente bij het Lam

24 *
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25 April 1679.

16 Mei 1679.

26 Mei 1679.

16 Febr. 1708.

24 Febr. 1708.

3 Maart 1708.

13 Juni 1708.

13 Juni 1708,

aan de gemeenten te Cleve, Goch, Emmerik, Rees,

enz. met aanbieding van hulp bij den nood waarin

zij, ten gevolge van den inval der Franschen, ver

keeren. Met concept van W. van Maurik. 5 blz. fol.

2572. Antwoord op voorgaande aanbieding; velen

zijn gevlucht vooral naar Nijmegen, ook uit Goch.

Zij bedanken voorloopig, want kunnen nog in hare

behoefte voorzien. 1 blz. fol.

2573. Verzoeken Pieter Schrijfer, zoon van Jan

Schrijfer te Goch, aan een ambacht te Amsterdam

te helpen. 1 blz. fol.

2574. Antwoord op den vorigen: raden Pieter Schrij

fer te blijven op het ambacht te Arnhem, waar hij

nu is, maar willen hem gaarne in zijn kostgeld te

gemoet komen. 1 blz. fol.

2575. Zij verzoeken goedkeuring op het beroep van

den proponent Isaäk Francken. 1 blz. fol.

2576. Toestemmend antwoord op bovenstaand schrij

ven. (Kopie) 1 blz. fol.

2577. Dankzegging voor de verleende goedkeuring.

1 blz. fol. *

2578. Van den leeraar Isaäk Francken: hij bedankt

voor de genoten hulp en geeft narichten omtrent zijn

gemeente. 3 blz. 4°.

2579. Zij betuigen hun groot genoegen over hun

nieuwen leeraar Isaäk Francken. 1 blz. fol.
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10 April 1743.

8 April, (lees

8 Mei) 1743.

15 Juni 1743.

31 Juli 1743.

18 Mei 1744.

14 Juli 1744.

28 Juli 1744.

21 Sept. 1744.

2580. Bericht dat hun voorlezer Willem Leendertz .

ten gevolge van ziekte en ouderdom buiten staat

raakt zijn ambt waar te nemen en zij daarom be

sloten hebben voor hunne gemeente, die nog zestig

leden telt, weêr een vasten leeraar te beroepen, voor

wiens jaarwedde zij hulp vragen. 2 blz. fol.

2581. In antwoord op het antwoord op bovenstaande

uit Amsterdam, dd. 23 April, verklaren zij f 200

voor de jaarwedde te kunnen bijdragen; zij dringen

te meer op het beroep aan, omdat als Ds. de Vries

van Emmerik bij hen een beurt vervult, zijn eigen

gemeente moet stilstaan. 1 blz. fol.

2582. Zij verhoogen de jaarwedde met nog f 50.

2 blz. 4°.

2583. Dankzeggende voor de jaarlijksche toelage

van f 250 door Amsterdam beloofd, berichten zij

Ds. J. Brak beroepen en zijn jaarwedde op 900

Kleefsche guldens vastgesteld te hebben. 2 blz. 4°.

2584. Verzoeken een proponent of predikant wegens

vacature. 1 blz. fol.

2585. Berichten Ds. Loosjes beroepen te hebben.

1 blz. 4°.

2586. Verzoeken hun voorspraak, om Loosjes tot

het aannemen van het beroep te bewegen. 2 blz. 4".

2587. Wegens het bedanken van Loosjes hebben

zij J. van der Vlies beroepen. 1 blz. 4°.
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21 Aug. 1748.

4 Oct. 1748.

26 Febr. 1749.

24 Mei 1749.

20 Aug. 1749.

18 Sept. 1749.

2 Maart 1782.

2588. Zij verzoeken een proponent of predikant,

die hunne gemeente zou willen dienen, in plaats

van G. Greven, onlangs naar Middelburg beroepen.

1 blz. 4".

2589. Verzoek om een proponent in commissie.

1 blz. 4°.

2590. Zij berichten het beroep van Jacobus Hes

seling, predikant te Huizen, tot leeraar aldaar.

1 blz. 4°.

2591. Bericht dat Ds. Hesseling voor het beroep

bedankt heeft. 1 blz. 4°.

2592. Bericht dat Jelle Brouwer beroepen is en

verzoek om goedkeuring daarvan. 1 blz. 4".

2593. Zij danken voor de goedkeuring van 't be

roep en regelen de subsidie. 1 blz. 4°.

2594. Bericht dat na het overlijden van Jelle Brou

wer diens zoon Pieter, thans leeraar te Enschedé,

beroepen is en verzoek om f 50 verhooging van

subsidie. 2 blz. 4°.

2595. Dankbetuiging dat hun verzoek ingewilligd

is, en bericht dat P. Brouwer het beroep heeft aan

genomen. 1 blz. 4°.

10 Mei 1782.

4 Maart 1787. 2596. Verzoeken voorziening in de vacature, die

door het vertrek van Ds. P. Brouwer ontstaan is. .

2 blz. 4".
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16 Juni 1787.

8 Maart 1788.

16 Sept. 1788.

15 Oct. 1788.

11 April 1789.

14 Oct. 1789.

3 Dec. 1793.

29 Jan. 1794.

8 Maart 1794.

30 Aug. 1794.

20 Juni 1795.

2597. Berichten A. Doyerberoepen te hebben. 2 blz. 4".

2598. Verzoeken voorziening in de vacature, door

het vertrek van Doyer naar Crefeld ontstaan en

om verhooging van de subsidie tot het oude bedrag.

2 blz. 4°. -

2599. Berichten Matthijs Hesseling beroepen te

hebben. 2 blz. 4°.

2600. Noodigen den a. s. proponent Menalda tot

een predikbeurt uit. 2 blz. 4".

2601. Verzoeken dat de proponenten eenige beurten

bij hen waarnemen. 1 blz. 4°.

2602. Berichten H. W. van der Ploeg beroepen te

hebben. 2 blz. 4°.

2603. Vragen voorziening in de vacature, die door

het afscheid van H. W. van der Ploeg naar Crefeld

den 24n Nov. ontstaan is. 2 blz. 4°. -

2604. Berichten P. Klomp, predikant te Stavoren,

beroepen te hebben. 1 blz. 4°.

2605. Zij verzoeken een proponent tot vervulling

eener predikbeurt op beroep. 1 blz. 4°.

2606. Verzoeken voorziening in de vacature, die

door 't bedanken van R. Koopmans voortduurt.

1 blz. 4°.

2607. Berichten beroepen te hebben B. Cremer,
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19 Maart 1802.

16 Maart 1802.

25 Jan, 1804.

11 Febr. 1804.

14 Maart 1804.

20 Aug. 1809.

1822.

predikant te Maastricht, en verzoeken hulp tot

verhooging van het tractement, daar de ondervinding

leert dat zonder deze de gemeente gedurig vacant

wordt. 2 blz. fol.

2608. Bericht dat zij den proponent W. v. Hulst

beroepen hebben en verzoek om verhooging van

subsidie. 2 blz. 4°.

2609. Zij dringen hun verzoek nader aan. 2 blz. 4°.

2610. Van den proponent Jan van Hulst, hulp

prediker te Cleve, met berichten over die gemeente.

2611. Van den proponent Jan van Hulst en van

den kerkeraad aldaar over zijn beroep in die ge

meente. 4 blz. 4°.

2612. Van denzelfde: bericht van den proponent

J. van Hulst dat hij 't beroep heeft aangenomen.

2 blz. 4°.

2613. Van den leeraar J. van Hulst Jz., hij ver

zoekt hulp en tusschenkomst bij het gouvernement

wegens moeielijkheden, waarin hij door den Herv.

leeraar te Cleve gewikkeld is, over het niet weren

van Hervormde leden, die gewoon zijn bij hem ter

kerk te gaan, van de avondmaalsviering zijner

gemeente. Met 4 bijlagen, deze zaak betreffende.

18 blz. 4°.

2614. Om hulp ter voorziening in de vacature.

1 blz. 4°.
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1745-1811.

4 Juni 1726.

2615. Brieven over subsidie. 50 stuks.

Crefeld.

2616. Van den leeraar Goossen Goyen. Hij geeft

getuigenis omtrent zekere weduwe Pieter Andries,

die ondersteuning behoeft. 1 blz. 40.

Juni-Aug. 1764. 2617. Informatie nopens twee personen die, uit

13 Juni 1769.

1 Mei 1787.

4 April 1788.

18 April 1798.

30 Aug. 1799.

18 Jan. 1857.

Schwarzenau afkomstig, tot het inzamelen van liefde

giften voorgeven gemachtigd te zijn. 3 st. 4°. van 1 blz.

2618. Aanvraag om den proponent de Vries in

commissie, daar hunne beide leeraren W. Wijnands

en J. Remkes wegens ouderdom en zwakte, den dienst

niet naar eisch kunnen waarnemen. 3 blz. fol.

2619. Verzoek om een proponent in commissie.

2 blz. 49.

2620. Aanbeveling van een hulpbehoevenden geloofs

genoot uit Schwarzenburg. 3 blz. 4°.

2621. Brief van H. W. v. d. Ploeg, leeraar te Cre

feld, over bedeeling. 3 blz. 4°.

2622. Zij verzoeken bericht van goede ontvangst

eener geremitteerde som. 1 blz. 4°.

2623. Van den leeraar L. Weydmann, dankzegging

voor de ondersteuning aan zijn zoon. 1 blz. 4°.
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(1612?)

15 Juli 1615.

Dantzig en naburige gemeenten.

2624. Van den leeraar Jan Gerritsz., zond. datum,

aan Hans de Ries te Alkmaar: met smart heeft hij den

twist der Hoogd. te Haarlem en elders, zoo door de

Ries, als door de Emders vernomen. Hij verklaart

aan die geschilpunten veel minder te hechten dan

vroeger en ze zoo veel mogelijk in de gemeente te

voorkomen. Hij heeft met groot genoegen de gemeen

ten in Moravië naar den kant van Hongarije bezocht

en ze allen van hetzelfde geloof als hij bevonden.

Wegens de onveiligheid der wegen moest hij de eene

gemeente, die in Hongarije is, onbezocht laten. Voorts

handelt hij over particuliere geldzaken, verblijdt zich .

dat hij zich te Dantzig gevestigd heeft en hoopt een

volgend jaar naar Holland over te komen. 2 blz. fol.

2625. Van den kerkeraad aan Hans de Ries, (zond.

datum, waarschijnlijk 1612). Zij maken zich bezorgd

dat berichten naar Holland gezonden zijn, zonder

dat zij weten door wien, over hunne handeling en

vreezen dat zij niet juist zijn, omdat zij althans over .

den doop der Hervormden niets gesproken en ten

aanzien van de buitentrouw alleen bepaald hebben,

dat de gemeente, gelijk van ouds, over ieder geval

afzonderlijk zal handelen. Zij berichten dat Jan

Gerritsz. op Marcushoff tot oudste is aangesteld en

allen daarin genoegen nemen, daar hij, hoewel in

in den aanvang wat onrustig, thans even als zij, tot

vrede gezind is. 2 blz. fol.

2626. Van de gemeenten in Pruisen, (Marcushoff,

Groot Warder, Babock, Klein-Warder, Muntow en

Dantzig, met eigenhandige onderteekening van de
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21, 22 Febr. 1616.

oudsten en leeraars der laatste gemeente), aan Reinier

Wybrantsz. en de Waterl. gemeenten in Holland.

Met groote blijdschap gedenken zij, hoe zij, eertijds

wegens kleine geschillen verdeeld, tot een volkomene

vereeniging geraakt zijn en ook vrede gesloten heb

ben met de Hoogd. en Waterlanders in Holland,

waartoe Leendert Clock onder hen was overgekomen.

Des te smartelijker valt het hun nu, de groote ver

deeldheid tusschen de Waterlanders, Klaas Woltersz.

en Leenaert Clock, te vernemen ; vooral ook omdat

die twist in de gemeenten te Aken, te Gulick en te

Cleve groote tweespalt veroorzaakt. Zij dringen er

ten sterkste op aan, dat de partijen zich met elkander

verzoenen, hare schulden belijden en tot den Frieschen

en Hoogd. vrede terugkeeren, zoodat dan ook de

Waterlanders van hunne toegeeflijkheid omtrent de

buitentrouw behooren terug te komen. De brief wordt

besloten met een uitvoerig gebed. 14 blz. 4°.

2627. Van de oudsten en leeraren in Pruisen uit

Dantzig, aan Leenert Clock en mede-dienaren te

Haarlem, in antwoord op hun schrijven van 28 Nov.

1615, (dat een antwoord was op een brief uit Pruisen

18 Juli 1615), waarbij dezen verlangden dat zij zich

bij hen zouden aansluiten en zich afscheiden van de

partij van de Vereenigden. Zij verklaren, dat zij in

1600 door Leenert Clock tot het aannemen van den

Duitschen en Frieschen vrede en later door denzelfde

tot het aannemen van den Waterl. vrede zijn over

gegaan, dat zij daarbij wenschen te blijven en geen

partij willen kiezen, noch voor de Vereenigden, noch

voor de gemeente van Claes Woltersz. (Kops) te

Haarlem, noch voor die van L. Clock, hoewel zij

duidelijk te kennen geven, dat zij de gevoelens van
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24 Nov. 1683.

7 Aug. 1696.

Clock omtrent ban en mijding in overeenstemming

achten met de bepalingen, waarop de vereeniging

tusschen Hoogd. en Waterl. gesloten is. Zij manen

dringend tot vrede aan en betreuren het als iets

ongehoords, zoowel dat L. Clock c. s. van een

onderhandeling met de tegenpartij niets goeds ver

wachten, als dat de verdeeldheid van Claes Woltersz.

voor een klein rumoer wordt gehouden, terwijl het

leeraren en leden van elkander vervreemdt en de

treurigste gevolgen in het land van Gulik gehad

heeft. Daar zij geen partij willen kiezen en in vrede

willen voortleven, zullen zij nadere brieven over dit

onderwerp onbeantwoord laten, tenzij een voorafgaande

verbetering en verootmoediging op het slagen van

hunne pogingen tot herstel van den vrede eenig uit

zicht geeft. 9 blz. fol.

2628. Kopie-brief van de Vlaamsche gemeente te

Amst., aan Andries Guurts, waarschijnlijk in Gronin

gerland, zond. datum, tot kennisgeving, dat zij be

sloten hebben afgevaardigden naar Dantzig te zenden,

om zich daar op een algemeene vergadering te ver

antwoorden tegen de lasteringen van Andries Guurts

c. s. te Dantzig, Muntau en Schoonzee zoowel als in

Holland, uitgestrooid. 2 blz. fol.

2629. Van Heinrich Müller te Dantzig aan Galenus

Abrahams te Amst, om zijn attestatie, en met be

richt dat hij wegens zijn geloof in het oefenen van

zijn ambacht als kleedermaker groot bezwaar onder

vindt. 1 blz. 4°.

2630. Van Jacob Kinn te Dantzig aan Galenus

Abrahams, gunstig berichtende over den wandel van
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2 Juni 1724.

15 Mei 1726.

4 Juni 1726.

Mei 1727.

Jan Jantzen, die als kind bij de Hervormden ge

doopt naar Amsterdam zal overkomen om den doop

op belijdenis te ondergaan, daar dit te Dantzig,

Hamburg of Fredrikstad niet mag geschieden. 1 blz. fol.

2631. Van den kerkeraad in de Zon, aan de ge

meente te Dantzig, (afkeurende de handelwijze van

Johanna Aldenhoven, vroeger lid te Amsterdam, nu

met een Luthersch man te Dantzig getrouwd), om

zich bij de overheid te beklagen over den kerkeraad

te Dantzig, die haar wegens het dragen van goud,

zilver en andere sieraden bestraft had, maar tevens

den kerkeraad onder het oog brengende, dat zoodanige

straf veelszins onraadzaam is en door wijze toegeef

lijkheid veel kan gewonnen worden, te meer daar

genoemde vrouw reeds aan het verzoek van den

kerkeraad, om die sieraden af te leggen, voldaan had

en van haar verdere klachten zou afzien. 3 blz. fol.

2632. Vraag, door tusschenkomst der Amst. ge

meente te Dantzig aan de sociëteits-vergadering in

de Zon, ter beantwoording voorgesteld: of een broeder,

die om redenen van gezondheid een pruik draagt,

van het avondmaal moet geweerd worden? 1 blz. fol.

2633. Kopie-brief van de sociëteits-vergadering in de

Zon, aan de gemeente te Dantzig, met bericht dat

de vraag in 2632 gedaan, eenparig ontkennend is

beantwoord, en met uitvoerige motiveering van dit

besluit. 3 blz. fol.

2634. Van de gemeente bij het Lam, aan de ge

meente te Dantzig: zij beklagen zich dat de attes

tatie van C. de Vogel Leonardszn., omdat hij een
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15 Nov. 1728.

5 Juli 1730.

pruik draagt, door hen is geweigerd en brengen hun

zeer ernstig en krachtig onder het oog, hoe verkeerd

zij daarin handelen en hoe zij vooral schade toe

brengen aan de gemeente, door het niet houden van

het avondmaal, alleen omdat één hunner broederen

(Jan van Hoek) om zijn hoogen ouderdom ook een

pruik heeft opgezet. Terwijl zij deze weigering be

schouwen als een afsnijding van gemeenschap, ver

langen zij, op grond van het aanzien hunner ge

meente en van de krachtige hulp, vroeger aan de

Dantzigers bewezen, dat deze brief ter kennisse van

de geheele broederschap gebracht en behoorlijk be

antwoord zal worden. (Kopie) 5 blz. fol.

2635. Van de gemeente te Markushof, in 't kleine

Werder bij Elbing, in antwoord op een schrijven

dezerzijds, van 30 Sept., waarbij zij aangemaand

werden Cornelis de Vogel, wien zij het lidmaatschap

hadden geweigerd omdat hij een pruik draagt, als

broeder aan te nemen. Zij volharden bij die be

denkingen, vooral ook om den aanstoot, dien het

bij de naburige gemeenten zou geven, indien zij van

hun besluit terug kwamen. 3 blz 4°.

2636. Twee brieven, van de gemeente te Dantzig,

en een van Heinrich Fodt en Peter Elys, aldaar,

verzoekende dat twee personen, stiefkinderen van

Peter Elys, die in hunne kindsheid gedoopt, maar

van Doopsgezinde afkomst zijn en nu den doop

of belijdenis begeeren, te Amsterdam gedoopt mogen

worden, daar dit in Pruisisch-Polen niet geoorloofd

is. Zij geven daarom beide brieven aan die twee

aankomelingen op hunne reis naar Amsterdam mede

en leggen zeer gunstige getuigenis af van hun geloof

en wandel. 2 blz. fol.
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5 Jan. 1731.

3 Jan. 1731.

6 Jan. 1731.

1 Maart 1731.

27 Sept. 1735.

2637. Van Jan van Hoek en Elizabeth Rutgers,

echtelieden te Dantzig aan den kerkeraad bij het Lam,

vragende attestatie voor hun zoon Isaäk van Hoek,

die, na in Amsterdam ontuchtig geleefd te hebben, nu

geheel veranderd is en eerlang trouwen gaat. Vreezen

echter dat hij te Dantzig niet zal worden aangenomen,

omdat hij een pruik draagt, waartegen vooral de

oudste Hendrik van Duuren ijvert. 2 blz. fol.

2638. Attest van zes leden der familie van Hoek,

te Dantzig, ter gunste van Isaäk van Hoek, bij den

voorgaanden ingesloten. 1 blz. fol.

2639. Van Isaäk van Hoek te Dantzig, aan de ge

meente bij het Lam, met betuiging van berouw en

verzoek om attestatie. 2 blz. fol.

2640. Van Jan van Hoek te Dantzig aan dezelfde: de

attestatie is niet aangenomen wegens de pruik. Isaäk

is getrouwd door een Hervormd predikant, maar zijn

vrouw niet wegens buitentrouw gebannen, verklaart

hoe hij, schoon ook een pruik dragende, als broeder

erkend is, maar zijn schoonzoon Cornelis de Vogel niet.

Komt terug op de correspondentie door dezen met

den kerkeraad gevoerd, dat uit Amsterdam iemand

zou overkomen om het avondmaal aan hem te be

dienen, maar vleit zich nu dat Jacob Denner leeraar

te Altona spoedig overkomen en het doen zal. 2 blz.

fol. en 1 blz. 4°.

2641. Kopie-brief van Bartholomeus van Leuvenig

aan den oudste Hendrik van Duren, leeraar te Dantzig,

(Schladal) tot nadere toelichting van het schrijven

van den kerkeraad te Amsterdam aan dien te Dant
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4 Juli 1739.

14 Sept. 1739.

zig. Vooreerst verklaart hij dat de commissie voor

de buitenlandsche nooden niet aan hem, maar aan

Jan van Hoek en C. de Vogel de verdeeling der

onderstandsgelden heeft opgedragen, omdat zij in

die mannen een volkomen vertrouwen stelt, vervol

gens dat hij van Durens gelofte, om aan niemand,

die een pruik draagt, behalve aan Jan van Hoek,

het avondmaal te bedienen, voor dwaas, ongeoorloofd

en zondig houdt, waarom hij hoopt dat van Duren

daarvan terugkome, de attestatie van C. de Vogel

eindelijk aanneme en in beoefening brenge wat sedert

lang te Amsterdam geschiedt, waar elk, zonder

onderscheid, op eigen proef aan het avondmaal wordt

toegelaten. 6 blz. fol.

2642. Brief van vier-en-twintig broeders uit Dantzig,

met verzoek dat uit Holland een leeraar overkome

om het avondmaal te bedienen, daar de oudste H.

van Duren, die nu geheel onder invloed van zijn

zonen staat, den 21" Juni verklaard heeft, eerlang

avondmaal te zullen houden, maar daarvan allen,

die pruiken dragen, te zullen uitsluiten. Hij heeft

dit besluit eigenmachtig, zonder de broederschap

daarin te kennen, genomen, en de ware reden schijnt

te zijn, dat zijn zonen wraak willen nemen over een

maatregel vóór 2 jaren door de gemeente tegen hun wil

genomen, om een nieuwen leeraar en twee diakenen

te verkiezen, waarbij zij voorbijgegaan zijn. 3 blz. fol.

met een kopie 2 blz. fol.

2643. Extract uit de notulen van den senaat te

Dantzig inhoudende dat H. van Duren, de beves

tiging van Johan Donner op geenerlei wijze verhin

deren zal en voortaan degenen die pruiken dragen,
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19 Sept. 1739.

van het avondmaal niet zal weren, tenzij de gemeente

anders beslisse. 1 blz. 4°.

2644. Van verschillende gemeenten in Poolsch Prui

sen (buiten Dantzig): zij verzoeken bemiddeling

bij de twisten, die nu meer dan een half jaar de

gemeente te Dantzig van een scheuren. Sommigen

der broeders aldaar, die pruiken dragen, en hun

vrienden, hebben zich tot de overheid gewend, omdat

de kerkeraad hun het avondmaal weigerde. De

kerkeraad, daarna ten raadhuize ontboden, heeft uit

vrees toegegeven, behalve alleen de oudste Hendrik

van Dühren, wien daarom huisarrest is opgelegd;

zij hebben vervolgens in een kleine en onrustige

broederschaps-vergadering Jan Donner tot oudste

verkozen en van Dühren verzocht om hem in dat

ambt te bevestigen, 't geen deze echter geweigerd

heeft, waarna zij zich gewend hebben tot de oudsten

buiten Dantzig (schrijvers van dezen brief) die 't

echter al mede hebben geweigerd, omdat zij hunnen

oudste in dit lijden gebracht hebben en oorzaak ge

weest waren dat op de vrijheid der Doopsgezinden

door de overheid inbreuk was gemaakt. Immers

nu was hun ook het oefenen van den ban bij buiten

trouw, van regeeringswege verboden. Voorts gaven

zij te kennen dat het dragen van pruiken in Polen

zoo ongewoon is, zelfs bij vorsten en heeren, dat zij

voor moeielijkheid vreezen, indien de Doopsgezinden

met zulk een weelderig gebruik vóórgaan. Hoe be

perkt toch hunne vrijheid is, wijzen zij aan in het

voorbeeld van zekeren Johan Nabel, die, van Katho

lieke afkomst zijnde, naar Holland was gegaan en

daar in 1736 Doopsgezind was geworden, maar die

later te Dantzig teruggekeerd, de doodstraf alleen

25
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25 Sept. 1739.

3 Oct. 1739.

ontkomen is, door uit de gevangenis uit te breken

en naar een ander gebied te vluchten, terwijl al zijn

goederen verbeurd werden verklaard. Eindelijk vra

gen zij nader bericht omtrent eenige broeders, on

langs zonder attestatie tot hen overgekomen, die uit

Holland teruggekeerd, eerst op het gebied van den

koning van Pruisen zich hadden neergezet, maar nu

tot hen zijn gekomen. 4 blz. fol.

2645. Acte van den vice-president burgemeester te

Dantzig, inhoudende het proces-verbaal zijner han

delingen in de twistzaak der Doopsgezinde gemeente

en besluit om den weerspannigen Hendrik van Düh

ren op eigen kosten gevangen te zetten en hem het

verrichten van eenig ambtwerk op straffe van het

tuchthuis te ontzeggen, terwijl de gemeente wordt

aangemaand, nadat ook de naburige oudsten de be

vestiging van Johan Donner geweigerd hebben, ten

spoedigste die bevestiging op andere wijze te doen

plaats hebben, zullende de overheid bij verzuim daar

van strenger maatregelen nemen. 6 blz. fol.

2646. Van de gemeente te Markushoff en Orloff,

ten vervolge op n°. 2644, met dringende bede om

tusschenkomst ten behoeve van H. van Dühren, die

nu, na 42 jaar dienst bijna 80 jaar oud is, en door

het drijven der andere partij in de gevangenis ligt.

Zij deelen den loop der gebeurtenissen mede en wat

zij van hun kant tot bevordering van den vrede ge

daan hebben. Zij vreezen, dat deze zaak veel opspraak

zal geven en hen in moeielijkheden met de overheid

brengen zal, zooals nog onlangs te Elbing een Pruisisch

generaal weêr op dienstplichtigheid heeft aange

drongen. 2 blz. fol.
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30 Oct. 1739.

31 Oct. 1739.

19 Dec. 1739.

21 en 22 Dec.

1739.

(Ontv. 22 Jan.

1740.)

2647. Van een-en-twintig broeders van de gemeente

in 't Schladal bij Dantzig: in het antwoord der com

missie, op hun brief van 4 Juli (n°. 2642) werden

zij nopens hun verzoek om de overkomst van een

oudste naar de Amst, gemeente verwezen, aan welke

zij dit verzoek nu dringend herhalen, ten einde den

verkozenen oudste J. Donner ten spoedigste te be

vestigen. Zij geven daarbij uitvoerig verslag van het

gebeurde met H. van Dühren en berichten dat de

bevestiging van den nieuwen oudste de eerste voor

waarde is, om in zijn gevangenis eenige verzachting

aan te brengen, of hem de teruggave van zijn vrijheid

te verzekeren. Eerlang zal een hunner broederen

Abraham Thompsen, daartoe door hen afgevaardigd,

hun verzoek persoonlijk ondersteunen. 7 blz. fol.

2648. Dito dito, antwoord op een schrijven van 21 Juli

en tot geleide van n°. 2647, alsmede tot aanbeveling

van A. Thooms. 1 blz. fol.

2649. Van den kerkeraad en de broeders der ge

meente te Dantzig: zij verzoeken de overkomst van

een oudste, tot bevestiging van Jan Donner, met

geleidenden brief. 2 stuks. 3 blz. fol. -

2650. Van de gemeente te Markushoff en Orloff:

zij verzoeken dringend aan de uitnoodiging der

Dantzigers, om de overkomst van een oudste, geen

gevolg te geven, daar zij alleen door dwang van den

president-burgemeester is geschied en derhalve aan

de vrijheid der gemeente te kort doet. 2 blz. fol.

Met vertaling. 2 blz. fol.

2651. Van de vijf gemeenten in de Warders (Klein

25 *
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6 Febr. 1740.

5 Maart 1740.

6 April 1740.

Mariënburg, Tiegenhoff, Schweinsgrub, Muntau en

Kulm), met dringend verzoek om geen oudste tot

bevestiging van Johan Donner te zenden, die slechts

door een zesde der Broederschap gekozen is en zich

met zijn aanhang op een vergadering van afgevaar

digden uit hunne gemeenten, om den verbroken vrede

te herstellen en door het onderhouden der oude tucht

de gemeenschap met hunne gemeente te bevestigen,

op zeer onverdraagzame en hardnekkige wijze heeft

gedragen. 4 blz. fol.

2652. Van den kerkeraad te Dantzig: zij berichten

de overkomst van eenige oudsten uit de landge

meenten, die, onder bedreiging van den ban, indien

zij aan de keus van Donner vasthielden en verder

de tusschenkomst der Hollanders verlangden, aller

lei onrust hebben veroorzaakt. Voorts, dat de oudste

Roots, die den brief uit Holland van 12 Jan. in de

gemeente had voorgelezen, uit vrees voor van Dühren

en zijn zoons zijn ambt wilde nederleggen. Zij drin

gen daarom nogmaals op een zeer spoedige overkomst

van een oudste aan, daar zij anders ook met de

burgerlijke overheid in moeielijkheid zullen geraken.

4 blz. fol.

2653. Dito dito, met dankzegging voor de toege

zegde hulp en met verzoek om kopie van een brief,

onlangs door het Lam naar de gemeente Dantzig

geschreven, dien van Dühren c. s. onder zich houden.

Zij hopen bij de overheid eenig uitstel te verkrijgen.

2 blz. 1/2 fol.

2654. Van eenige leden uit den kerkeraad en de

gemeente te Dantzig, in antwoord op den brief van
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8 April 1740.

21 Mei 1740.

29 Mei 1740.

Amsterdam, die hun eindelijk was medegedeeld, en

waarin gevraagd werd: 1°. dat de kerkeraad zelf,

en niet eenige broeders alleen om de overkomst van

een oudste verzochten, en 2°. onderzocht werd of het

waarheid was dat 170 broeders het met de landge

meente eens en tegen de verkiezing van Donner

waren. Zij verklaren dat er in Dantzig niet meer

dan 200 broeders zijn en dat 60 hunner geprotesteerd

hebben tegen een schandelijk lasterschrift, bij de

overheid ingediend, terwijl een menigte anderen zich

geheel onzijdig houdt. Zij roemen nogmaals Jan

Donner en hopen dat Amsterdam ten spoedigste

twee gedeputeerden overzende, om de zaak te onder

zoeken en Donner te bevestigen; het zou hun ook

aangenaam zijn, indien een predikant, al was hij geen

oudste, zich uit Holland in Dantzig kwam vestigen,

8 blz. fol.

2655. Van Isaäk Stob te Dantzig, tot aandrang

van den vorigen (n°. 2654) en zich zeer beklagende

over de hardnekkigheid van v. Dühren en zijne zoons

die in weerwil van al zijn vermaningen tot vrede

den twist voortzetten. 3 blz. fol.

2656. Van Jan Pietersz. Mol te Almeloo, waarbij

hij om velerlei redenen zich onttrekt aan de uitnoo

diging hem gedaan, om naar Dantzig te reizen tot

herstel van den vrede en tot bevestiging van een

oudste aldaar. 2 blz. fol.

2657. Van Adriaan Koenen, leeraar te Hazerswoude,

waarbij hij zich bereid verklaart naar Dantzig te

gaan, mits in het onderhoud van zijne vrouw en

kinderen gedurende zijn afwezigheid en, indien hij
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16 Juni 1740.

1 Juli 1740.

13 Juli 1740,

14 Sept. 1740.

op reis kwam te sterven, ook na zijn dood voorzien

worde. 2 blz. 4°.

2658. Van eenige leden der gemeente te Dantzig,

met bericht dat Jan Donner den 11" overleden is,

maar dat zij nu des te verlangender uitzien naar de

komst van Adriaan Koenen, om de gemeente geheel

te bevredigen, terwijl zij de vergoeding zijner reis

kosten op zich nemen en een gratificatie van f 600

of meer beloven. 2 blz. fol.

2659. Van A. Koenen te Hazerswoude aan het

Lam, waarbij hij het voorstel definitief aanneemt,

maar op bespoediging aandringt, ten einde vóór den

winter terug te kunnen zijn. 1 blz. 4°.

2660. Van den kerkeraad (vier leden) te Dantzig,

waarin zij hun gehouden gedrag verdedigen, de voor

name oorzaak van den twist, die door veertig broe

ders verwekt is, sedert den dood van Jan Donner

weggenomen achten en de overkomst van een oudste

zeer stellig ontraden, omdat er bij hen zelven een

oudste is en dit nieuwe onrust zou te weeg brengen.

1 blz. fol.

2661. Van A. Koenen, nu te Dantzig. Hij heeft

zijn credentialen aan den kerkeraad ingeleverd, en

in weerwil van een zeer onvriendelijke ontvangst toch

door minzaamheid veel gewonnen. Een vergadering

der broederschap, den 13" gehouden, die vier uur

lang duurde, scheen ten goede te leiden, toen ein

delijk de eisch der vier zoons van Van Dühren, om

niets te besluiten dan in tegenwoordigheid en onder

goedkeuring van de Wardersche gemeenten, alles
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21 Sept. 1740.

1 Nov. 1740.

26 Nov. 1740.

weêr in de war bracht. Hij houdt een schriftelijk

memoriaal van het gebeurde, ook van een mededee

ling van Hendrik van Dühren, die een nieuwe

openbaring van twee engelen zou gehad hebben.

1 blz. 4°.

2662. Van denzelfde, met bericht dat een volkomen

verzoening heeft plaats gehad en den 2" October

het avondmaal zal gehouden worden, waartoe hij de

voorbereidingspreek houden zal. Daar intusschen

de beide leeraren Hendrik Roohts en Jacob Klein

de benoeming tot oudsten weigeren en tot dat ambt

ook wel ongeschikt zijn, vraagt hij om raad hoe

verder te handelen. 1 blz. 4°.

2663. Acte van den burgemeester te Dantzig,

waarin met herinnering van al het vroeger gebeurde,

vermeld wordt, dat Adriaan Koenen, door de broe

derschap met meerderheid van stemmen tot oudste

te Dantzig benoemd, dit ambt voorloopig aangeno

men heeft, tenzij berichten uit Holland hem tot

bedanken bewegen en voor dat geval zich bereid

verklaart den dienst waar te nemen, totdat een

andere oudste uit Holland hem vervangen zal;

voorts: dat Hendrik van Dühren, met die keuze vol

komen genoegen nemende, in zijn ambt door de

overheid wordt hersteld; eindelijk dat degenen die

pruiken dragen, zich van het avondmaal zullen ont

houden, wanneer H. van Dühren het bedient. 7 blz. fol.

2664. Van een deel der gemeente te Dantzig,

waarbij zij hunne groote ingenomenheid met A.

Koenen betuigen, hunne tusschenkomst, om hem tot

het aannemen van het beroep te bewegen, verzoeken,
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26 NOV. 1740.

3 Dec. 1740.

20 Dec. 1740.

18 Febr. 1741.

24 April 1741.

en indien dit alles vergeefs is op de overkomst

van een anderen oudste aandringen. 3 blz. fol.

2665. Van dezelfden, ingesloten bij den vorigen,

maar na dezen geschreven, omdat zij vernomen heb

ben dat de vrouw van A. Koenen haren man dit

beroep stellig ontraadt; zij verzoeken hun tusschen

komst om haar tot andere gedachten te brengen,

daar zij vreezen dat, indien Koenen vertrekt, de oude

twist weêr herleven zal. 3 blz. fol.

2666. Van A. Koenen te Dantzig, waarbij hij ver

klaart voor het beroep te bedanken en derhalve op

de spoedige overkomst van een anderen oudste aan

dringt, daar hij zeer naar huis verlangt. 1 blz. 4°.

2667. Van de gemeenten in de Warders, zich be

klagende dat de vereeniging te Dantzig, zonder dat

zij daarin gekend zijn, heeft plaats gehad, en dat de

Amst. gemeente indertijd de waarheid van hun schrijven

dd. 13 Jan. 1740, in twijfel heeft getrokken, zooals

blijkt uit hun schrijven aan den kerkeraad te Dant

zig, om nadere informatie. Zij geven een omstandig

verslag van een gesprek, dat zij met A. Koenen over

het dragen van een pruik gehouden hebben. 4 blz. fol.

2668. Van de gemeente te Dantzig, dankbetuiging

voor de moeite dezerzijds aangewend om Ds. Adriaan

Koenen en vooral zijn huisvrouw daartoe te bewegen,

dat Ds. Koenen het beroep te Dantzig aanneemt.

2 blz. fol.

2669. Van Geertrui, huisvrouw van A. Koenen te

Hazerswoude: zij zal nooit kunnen besluiten om naar
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10 Mei 1741.

23 Mei 1741.

3 Juni 1741.

9 Aug. 1741.

13 Sept. 1741.

Dantzig te gaan, daar haar beide dochters hier te

lande getrouwd zijn. 1 blz. 4°.

2670. Van den kerkeraad te Dantzig, hun groote

spijt betuigende dat A. Koenen het beroep niet wil

aannemen, waaruit zij ook veel moeielijkheid met

de overheid vreezen, tenzij uit Holland ten spoedigste

een oudste overkome, liefst “een persoon, zonder

paruik, ook liefst ongetrouwd”. 3 blz. fol.

2671. Kopie-antwoord daarop van het Lam, met

bericht dat alle pogingen, om Koenen tot het beroep

te bewegen, mislukt zijn, maar dat zij zich beijveren

een plaatsvervanger voor hem te zoeken. 2 blz. 4°.

2672. Van den kerkeraad te Dantzig, zij laten de

bepaling van de jaarwedde en het weduwepensioen

geheel aan hen over, schoon zij liever met een uit

keering in eens aan de weduwe zouden vrij komen,

en vreezen dat een pensioen hen bij een volgend

beroep te veel zou bezwaren. 3 blz. fol.

2673. Dito dito, aan de gecommitteerden van Lam

en Zon, hun blijdschap betuigende dat Jacob Ouwe

jans, vroeger leeraar te West-Zaandam, hun beroep

heeft aangenomen en de gewenschte zekerheid gevende

voor de jaarwedde. 3 blz. fol.

2674. Dito dito, aan die bij 't Lam, waarin zij zich

beklagen dat Ds. A. Koenen bij zijn terugkeer te

Amsterdam, den 31" Mei, hunne gemeente heeft doen

opnemen tot lid van de Zonsche sociëteit, waarvan

hun door de Zonisten bericht is gezonden. Zij

schromen dien brief te beantwoorden, omdat zij vreezen
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22 NOV. 1741.

10 Maart 1755.

15 Maart 1755.

28 Mei . . . . .

31 Juli 1743.

dat deze toetreding, buiten hun weten geschied, aan

de Lamisten ongevallig zal zijn en zij evenals altijd

met beide gemeenten in volkomen eensgezindheid

willen blijven. 3 blz. fol.

2675. Dito, dito, met bericht dat Ds. Ouwejans zijn

intrede gedaan en herhaaldelijk onder een grooten

toevloed van hoorders gepredikt heeft, zoodat alle

twist is vergeten en zij grooten dank voor al de

bemoeiingen betuigen. Met ontsteltenis hebben zij

vernomen dat Ds. Ouwejans op de nominatie te

Rotterdam staat, zij hopen van den invloed der

Amsterdammers, dat hij er niet zal beroepen worden.

3 blz. fol.

2676. Van de gemeente te Dantzig, aan de Friesche

gemeente te Wormerveer, met herhaald verzoek om

giften voor den bouw van haar kerk, aangedrongen

door de mededeeling, dat de commissie, waarheen die

gemeente haar verwezen had, verklaard heeft, in haar

behoefte niet te kunnen voorzien, maar bereid te

zijn, wanneer enkele gemeenten hier te lande iets

willen geven, het ontbrekende aan te vullen. 2 blz. 4°.

2677. Van den kerkeraad te Schladal bij Dantzig:

beschikt met dankzegging over een bijdrage van

ºf 200 voor 't herbouwen van hun kerk. 2 blz. 4°.

2678. Van dezelfden, met bericht dat de ingeroepen

hulp der gemeenten maar weinig heeft opgeleverd

terwijl de bouw f 4000 Holl. zal kosten, zoodat zij

zich voor meerdere gaven dringend aanbevelen. 1 blz. 4°.

2679. Concept-brieven door de gemeente in de Zon
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11 April 1836.

27 Jan. 1857.

1802.

13 Jan. 1803.

12 Dec. 1806.

10 Jan. 1790.

en Arke Noachs, aan de gemeente te Hamburg, en

te Schladal bij Dantzig, over de behoeften der laatst

gemelde aan een nieuw kerkgebouw, waarvoor zij,

indien ook andere gemeenten daartoe willen mede

werken, f 100 willen geven. 2 blz. 4".

2680. Brief van den kerkeraad te Dantzig, tot dank

zegging van het toegezonden verslag en met eenige

bijzonderheden over de gemeente aldaar. 3 blz. 4”.

2681. Van J. H. Tiessen te Dantzig, om onder

steuning voor zijne zuster. 3 blz. 4".

Dondersberg.

2682. Vertaling van een brief van Gerhard Huth

wohl te Heppenheim (depart. Dondersberg) over de

moeielijkheden waarin zijne gemeente verkeert ten

gevolge van den in Frankrijk ingevoerden dienstplicht;

met verzoek om raad. 2 blz. 4°.

2683. Kopie-antwoord op den vorigen. 2 blz. 4°.

2684. Vertaling van een brief van den leeraar Ger

hard Huthwohl te Heppenheim bij Worms, om raad

en hulp verzoekende tegen den dienstplicht, die hun

door de Franschen wordt opgelegd. 2 blz. 4°.

Einsiedeln.

2685. Aan Lorentz Friedenreich te Neuwied, met

verzoek om ondersteuning, daar de onlangs gestichte

ach
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26 April 1790.

24 Oct. 1790.

1859 en 1860.

20 Nov. 1635.

gemeente door misgewas en sterfgevallen zeer ver

armd is, schoon de haar toegezegde privilegiën een

gunstige toekomst voorspellen. 3 blz. 4°. Met trans

laat. 2 blz. 4°.

2686. Van Lorentz Friedenreich te Neuwied aan

den kerkeraad bij het Lam, tot geleide en aanbeve

ling van den vorigen. 2 blz. 4°. Met translaat. 1 blz. 4°.

2687. Dankzegging voor een gift van f150. 2 blz. 4°.

2688. Van den leeraar J. v. d. Smissen: aanvraag om

ondersteuning en dankbetuiging daarvoor. 3 stuks.

Emden.

2689. Eigenhandige kopie door Jan Jacobs van

Vliett te Emden, van een geschrift, door zijne ge

meente ingeleverd, om zich over hare handelwijze te

verantwoorden voor een vergadering van oudsten op

2 Febr. 1636, ten einde zoo mogelijk te komen tot

herstel van de scheuring, die er vroeger door den

huiskoop heeft plaats gehad. 2 blz. fol.

2690. Brief van de gemeente te Emden, (kopie) en

bijschrift van Jan Jacobs van Vliet, 27 Nov. 1635,

tot geleide van het vorige en met grooten aandrang,

om door hun invloed meerdere scheuring en het

drijven der Groningers te voorkomen. 2 blz. fol.

22 Nov. 1635.

20 Sept. 1636.
2691. Van dezelfden aan Abraham Dirks en mede

dienaren te Amsterdam omtrent de overkomst van

een oudste en de wederopneming van een lid. 1 blz. 4°.
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25 Febr. 1638.

10 Juli 1676.

1 April 1678.

15 April 1788.

23 Oct. 1803.

2692. Van Gijsbert Willems Hol (?) waarschijnlijk

te Emden, met bericht, dat de Vlaamsche gemeente

aldaar den 23" Febr. de vereen. Friezen en Hoog

duitschers als broeders erkend heeft, maar op aandrang

van sommige leden de uiterlijke vereeniging met

dezen heeft opgeschort, totdat ook de buitengemeenten

daarover haar oordeel zullen gezegd hebben, waar

omtrent hij verder zijn meening uitvoerig mededeelt.

1 blz. fol.

2693. Van Grietje Jacobs, huisvrouw van Ariaen

Henricks te Emden, door den geheelen Emder kerke

raad onderteekend: verzoekt hulp, daar haar man

als gezagvoerder van de witte Fortuin door een zee

roover genomen is en te Algiers gevangen zit,

op een rantsoen van 1600 stukken van achten.

1 blz. fol.

2694. Van Hans Claessen diaken te Emden aan

Galenus Abrahams, tot geleide van den voorgaande,

en het verzoek aandringende. 1 blz. fol.

2695. Zij verklaren dat Jan Rabets bij hen broeder

geweest is en zij zijn verzoek om onderstand aan

bevelen. 1 blz. fol.

2696. Van Antje Folkers wed. Peters te Emden,

om naricht over de nalatenschap van hare onlangs

gestorven nicht. 1 blz. fol.

2697. Over een kapitaal door wijlen Jan Doekes aan

de Zon vermaakt onder last van vruchtgebruik der

Emder gemeente. 3 blz. 4”.
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2 Aug. 1808.

20 Sept. 1808.

April 1679.

9 Januari 1693.

1731-1853.

17 Maart 1731.

29 April 1739.

2698. Over 't vervullen van eenige predikbeurten

op beroep door de proponenten. 2 blz. 4°.

2699. Bericht dat J. Plantinus beroepen is en de

noodige schikkingen over het tractement gemaakt

zijn. 3 blz. 4".

Emmerik.

2700. Antwoord op een schrijven van 1 April 1679.

Met dankzegging verklaren zij voorloopig de hulp niet

te behoeven, daar hunne meeste leden naar 's Heeren

berg en Doetinchem zijn uitgeweken en zij hoop

hebben, dat de Franschen het land eerlang ontruimen

zullen. 2 blz. fol. vgl. n°. 2572.

2701. Brief van Hendrick ten Cate, diaken der

vereenigde gem. te Amst aan den leeraar Hendrich

van Voorst, over eenige moeielijkheden in de afgifte

eener attestatie voor zijn zoon Abraham van Voorst

en diens huisvrouw aangevraagd. Met genoemde

aanvrage annex. 2 blz. 4°.

2702. Wegens de halfjarige subsidie, voortspruitende

uit het legaat van Haelen; over enkele der laatste

jaren bovendien van f 50 of meer als subsidie. In

4°. en fol. 108 stuks.

2703. Zij vragen voorziening in de vacature. 1 blz. fol.

2704. Berichten beroepen te hebben J. van den

Bergh, die als proponent bij hen in commissie ge

weest is. 1 blz. fol.
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6 Juni 1739.

3 Febr. 1742.

16 Mei 1742.

20 Juni 1742.

1 Febr. 1744.

26 Febr. 1744.

25 Maart 1744.

17 Juni 1744.

20 Maart 1768.

2705. Wenschen dat J. van den Bergh vóór zijne in

trede onder hen bevestigd worde en disponeeren over

ºf 250 voortspruitende uit de testam. dispositie van

A. van Haalen, waarvan extract als bijlage hieraan

is toegevoegd. 4 blz. fol.

2706. Vragen voorziening in de vacature. 1 blz. fol.

2707. Berichten den proponent Klaas de Vries be

roepen te hebben. 1 blz. fol.

2708. Klaas de Vries aldaar, verzoekt advies omtrent

het hem opgedragen beroep. 1 blz. 4°.

2709. Vragen voorziening in den predikdienst bij het

a. s. vertrek van Ds. de Vries naar Amst. 3 blz. 4”.

2710. Dringen aan op het hooren van proponenten,

schoon Amsterdam hun geraden had terstond Ds.

Jaarsma van Gouda te beroepen. 2 blz. 4°.

2711. Lichten hun verzoek nader toe en verklaren

dat dit niet geschied is uit kleinachting voor Ds.

Jaarsma, maar om het recht der broederschap op

een vrije keuze te handhaven. 4 blz. 4°.

2712. Berichten beroepen te hebben Ds. Jaarsma

van Gouda. 1 blz. 4°.

2713. Verzoeken hulp tot verbetering der jaarwedde

van hunnen leeraar H. Jaarsma, wiens tractement

door achteruitgang van de waarde der Cleefsche

daalders niet meer dan f 450 Holl. bedraagt.

3 blz. 4".
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25 Maart 1769.

1 April 1769.

12 Juni 1783.

29 Sept. 1783.

4 Aug. 1784.

6 Aug. 1784.

20 Sept. 1784.

2714. Van H. Jaarsma, over de verrekening der

subsidie met zijn kerkeraad. 1 blz. 4°.

2715. Van den kerkeraad, over 't zelfde onderwerp.

1 blz. fol.

2716. Verzoeken den proponent van Zaanen in

commissie wegens de verzwakking van hun leeraar

Jaarsma. 1 blz. 4°.

2717. De leeraar Jaarsma, vraagt voor de gemeente

een subsidie van f 300 ten einde deze, gevoegd bij

de f 300 die de gemeente zal samen brengen, strek

ken moge voor een jaarwedde ten behoeve van een

nieuwen leeraar, gedurende zijn leven. 1 blz. 4°.

2718. Zond. datum. 2 Kopieën van brieven van H.

Jaarsma leeraar en Dirk Kup, diaken te Emmerik

over bovenstaande schikking voor het beroep van

een nieuwen leeraar, nog bij het leven van Jaarsma.

4 blz. 4°.

2719. Zij verzoeken met aandrang om hulp voor

den predikdienst, daar hunne pogingen om een leeraar

te verkrijgen, afgestuit zijn op de moeielijkheid dat

zij Ds. Jaarsma in zijn jaarwedde niet kunnen be

krimpen en nu bovendien een behoorlijke jaarwedde

zouden moeten betalen. 5 blz. 4°.

2720. Kopie-voorstel van Ds. H. Jaarsma aan den

kerkeraad, om tot opheffing der financiëele moeie

lijkheden te geraken. 4 blz. 4°.

2721. Ds. Jaarsma verantwoordt zich over zijn ge
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17 Nov 1784.

26 Nov. 1784.

7 Sept. 1785.

17 Oct. 1785.

18 Juni 1788.

13 Sept. 1788.

28 Sept. 1796.

drag jegens de gemeente, en de redenen waarom

hij op een emeritaat aandringt. Het bovenstaande

als bijlage hiertoe. 3 blz. 4°.

2722. Bericht dat de zaak van het emeritaat van

Ds. Jaarsma nu geheel geschikt is en verzoek om

hulp bij de vacature. 4 blz. 4°.

2723. Nadere regeling der termijnen van uitkeering

van het emeritaat, in verband met de subsidie daar

voor uit Amsterdam, en bericht dat zij J. van Zaanen

wenschen te beroepen. 2 blz. 4°.

2724. Verzoek om voorspraak ten einde J. van Zaanen

tot het aannemen van het beroep te bewegen, of, zoo dit

mislukt, verzoeken zij een proponent in commissie.

2 blz. 4°.

2725. Berichten J. Stijl beroepen te hebben. 1 blz. 4".

2726. De gemeente heeft ten gevolge der partij

schappen in Holland zeer veel geleden en heeft

daarom te meer behoefte aan vervulling der vacature:

zij wenschen M. Hesseling te hooren, schoon zij om

trent het beroep nog niets kunnen toezeggen. 2 blz. 4°.

2727. Berichten M. Hesseling beroepen te hebben.

1 blz. 4°.

2728. Verzoek om den proponent Zuyderbaan en

tevens om advies op een brief (waarvan zij kopie

insluiten) van M. Hesseling, waarbij hij in de be

staande vacature Ds. N. Messchaert van Blokzijl

dringend aanbeveelt. 3 blz. 4°.

26
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8 Maart 1797.

10 Mei 1797.

8 Juli 1797.

Jan.-Sept. 1797.

2 Aug. 1797.

16 Febr. 1798.

25 April 1798.

16 Mei 1798.

2729. Berichten Zuyderbaan beroepen te hebben.

2 blz. 4°.

2730. Verzoek dat A. de Vries, vroeger leeraar te

Zaandam, bij hen eenige predikbeurten vervulle, daar

de vacature door 't bedanken van Zuyderbaan voort

duurt. 1 blz. 4°.

2731. Zij zijn geneigd A. de Vries te beroepen, maar

vreezen dat diens hooge leeftijd ten gevolge kan

hebben dat zij hem eerlang emeritaat moeten geven

en dat zij dan buiten staat zouden zijn bovendien

voor de jaarwedde van een leeraar te zorgen, waarom

zij voor dat geval een toezegging van hulp vragen.

Met twee bijlagen: a. Van drie diakenen, die de drie

laatste regels van den brief wenschen te royeeren;

b. van den vierden diaken tot nadere toelichting.

4, 1, en 1 blz. 4°.

2732. Vijf brieven van Ds. G. van Heyningen en

adviezen over de vervulling der vacature aldaar. 4°.

2733. Eer zij tot het beroep overgaan, wenschen zij

ook den proponent Martens te hooren. 1 blz. 4°.

2734. Berichten Martens beroepen te hebben. 1 blz. 4°.

2735. Berichten A. de Vries beroepen te hebben,

onder mededeeling dat zij hem voor eventueel emeri

taat niet meer dan f 200 kunnen toeleggen, 't geen

ze hopen dat door subsidie naar eisch zal kunnen

verhoogd worden. 3 blz. 4°.

2736. Zij zeggen dank voor 't gunstig antwoord op

hun verzoek, maar verlangen dat de voorwaarde
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19 Mei 1798.

23 Juni 1798.

31 Aug. 1798.

4 Juni 1816.

20 Aug. 1825.

3 Juni 1828.

daarbij gesteld, dat nl. het verleenen van emeritaat

niet dan met voorkennis van Amsterdam zal ge

schieden, worde opgeheven. 2 blz. 4".

2737. Van Dirk Kup, diaken, tot geleide van den

vorigen, met verzoek dat Amsterdam den inhoud

daarvan niet ten kwade duide, daar hij het geheel en

al aan hun goedvinden wenscht over te laten. 1 blz. 4°.

2738. Berichten dat A. de Vries het beroep heeft

aangenomen. 2 blz. 4".

2739. Verontschuldigen zich een tweede assign. voor

subsidie afgegeven te hebben, nadat zij reeds ont

vangen was, 't geen door verzuim van een der dia

kenen was veroorzaakt. 2 stuks, 3 blz. 4°.

2740. Over den voorgenomen verkoop van het huis

van A. van Halen, waarvan de opbrengst aan de

gemeente Emmerik verzekerd is. 1 blz. 4°.

2741. Van een commissie voor kerkelijke zaken der

gemeente te Emmerik, met bericht dat zij, daar de

twee laatste leden van den kerkeraad aldaar gestor

ven zijn en de gemeente nu uitsluitend uit zusters

bestaat, tot commissie van beheer zijn aangesteld.

Zij vleien zich dat eerlang de gemeente weer zal

toenemen en verzoeken de gewone subsidie. Ingesloten

het bewijs hunner aanstelling, 13 Aug. 1825. 3 blz.

4°. 3 blz. fol.

Eppstein,

2742.Van H. Ellenberger leeraar te Eppstein, Friesen

heim en Mannheim, om ondersteuning, met bijgaande

26 *
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aanbeveling van I. Molenaar, leeraar te Crefeld. 2 en

3 blz. 4°.

1828-1843. 2743. Dankzegging voor genoten ondersteuning.

3 stuks elk 1 blz. 4°.

17 Juli 1838. 2744. Van L. Weydmann leeraar te Crefeld, tot

geleide van een brief van H. Ellenberger leeraar te

Eppstein en aandringende diens verzoek om onder

steuning. 1 en 2 blz. 4°.

21 Aug. 1838. 2745. Van den leeraar Heinr. Ellenberger: dank

zegging voor subsidie. 1 blz. 4°.

Erbach.

19 Juni 1839. 2746. Van prof. S. Muller, aandringende op een

ondersteuning voor J. Stalter. 2 blz. 4°.

20 Juli 1839. 2747. Van I. Molenaar leeraar te Monsheim: hij

bericht de goede ontvangst eener gift ten behoeve

van J. Stalter te Erbach en brief van dankbetuiging

van dezen, 25 Juli 1839. 2 en 1 blz. 4°.

7 Juli 1850. 2748. Van J. Stalter, om ondersteuning.

Friedelsheim.

8 Juli 1836. 2749. Van den leeraar J. Ellenberger en zijn kerke

raad om ondersteuning tot het stichten van een nieuw

kerkgebouw. 4 blz. 4°.



405

6 Febr. 1837.

1841-1860.

28 April 1848.

24 Oct. 1852.

17 Oct. 1734.

28 Nov. 1734.

18 April 1735.

20 Dec. 1741.

2750. Dankzegging voor de genoten ondersteuning

tot den kerkbouw. 1 blz. 4°.

2751. Van den leeraar J. Ellenberger te Friedels

heim over de gewone jaarlijksche ondersteuning. 29 st.

2752. Van denzelfde: verzoek om ondersteuning.

Met begeleidend schrijven van I. Molenaar die dit

verzoek aanbeveelt. Elk 2 blz. 4°.

2753. Van de gemeente aldaar om hulp tot aflos

sing eener schuld, die zij wegens het stichten van

een nieuw kerkgebouw heeft moeten aangaan. 3 blz. fol.

Friedrichstadt a/d Eider.

2754. Van de gemeente aldaar, aan die bij het

Lam, om een hulpprediker voor drie jaren; zij ver

klaren zich in 1733 gewend te hebben tot die in

de Zon, die geen hulp verleenen wilde, tenzij zij

eerst den Grondsteen aannamen, waarin zij bezwaar

vonden wegens beperking van hun christelijke

vrijheid. 4 blz. 4°.

2755. Met groot genoegen maken zij gebruik van

het aanbod, dat een proponent zal overkomen om

in hun predikdienst te voorzien. 2 blz. 4°.

2756. Zij zullen met genoegen een proponent tot

waarneming van den predikdienst ontvangen. 1 blz. 4°.

2757. Daar de proponent Hendrik Seye, onder hen

in commissie, het beroep naar Schiedam ontvangen



406

6 Maart 1742.

25 Aug. 1742.

19 Sept. 1742.

7 Oct. 1742.

13 Oct. 1742.

had, waren zij te rade geworden de noodige maat

regelen te nemen om een vasten leeraar te beroepen

en hadden daarna voornoemden Seye het beroep op

gedragen, die echter daarvoor bedankt heeft, waarom

zij op nieuw een proponent aanvragen. 3 blz. 4°.

2758. Herhalen hun verzoek. 2 blz. 4°.

2759. Vragen of een zeker jongeling uit hunne

gemeente bij het seminarium zou kunnen studeeren

en met het alumniaat begunstigd worden. Tevens

verzoeken zij om informatie omtrent Jan van der

Velde, hun door Ds. J. Rijsdijk voor leeraar aanbe

volen. 4 blz. 4°.

2760. Berichten dat de Zonsche proponent J. van

der Velde bij hen in commissie zal komen en zien

met verlangen het besluit omtrent den aspirant

alumnus te gemoet. 3 blz. 4°.

2761. De Zonsche kerkeraad weigert den proponent

van der Velde het aanvaarden zijner commissie

onder hen te vergunnen. Zij herhalen daarom hun

vroeger verzoek om een proponent, of wel nadere

informatie omtrent Eke Jans Benningen, die hun is

aanbevolen, of ook omtrent Jelle Cornelissen, te

Sint-Annakerk, waarover zij hun vroeger geschreven

hadden. Voorts berichten zij dat volgens hun raad

de adspirant-alumnus ten spoedigste zal overkomen.

4 blz. 4°.

2762. Aanbeveling medegegeven aan den adspirant

Guliam Seek. 2 blz. 4°.
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6 Febr. 1745.

7 Maart 1745.

5 Jan. 1746.

6 Jan. 1746.

2 Nov. 1783.

16 April 1851.

7 Mei 1680.

24 Mei 1680.

2763. Verzoek om een proponent als hulpprediker

wegens de vacature en aanvraag om raad, hoe die

best te vervullen. 2 blz. 4".

764. Dankzegging voor de overkomst van den

proponent Menso Draaisma. 2 blz. 4°.

2765. Bericht dat de proponent Menso Draaisma,

die bij hen in commissie geweest is, door hen tot

vasten leeraar is beroepen, waarop zij goedkeuring

vragen. 2 blz. 4".

2766. M. Draaisma geeft bericht van zijn beroep

aldaar en vraagt hun raad. 1 blz. 4°.

2767. Daar zij geen proponent in commissie kunnen

bekomen, wenschen zij tot een beroep over te gaan,

geven de voorwaarden daarvan op en verzoeken om

aanwijzing van geschikte personen. 2 blz. 4°.

2768. Van de commissie ter inzameling van liefde

gaven ten behoeve van de Doopsgez. gemeente aldaar

om eene collecte in de gemeente te houden. 3 blz. 4".

vgl. dl. I. blz. 175 n". 1003.

Goch.

2769. Zij verblijden zich dat de oorlog geëindigd

is, danken voor den onderstand en hopen dat de

weeskinderen te Amsterdam ten laste dier gemeente

kunnen blijven. 2 blz. fol.

2770. Zij zeggen dank voor de opneming der twee
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6 Juli 1683.

4 Maart. 1684.

20 Jan. 1747.

1774-1810.

30 Dec. 1774.

11 Juni 1785.

9 NOV. 1792.

9 Juni 1797.

16 Juni 1797,

weeskinderen en regelen de overkomst van twee be

hoeftigen. 1 blz. 4°.

2771. Zij verklaren waarom zij J. van den Eynde,

die in tabak had gehandeld, naar Amsterdam terug

zenden. 1 blz. 40.

2772. Zij kunnen J. van den Eynde niet langer

ondersteunen. 1 blz. 4°.

2773. Verzoek om een jaarl. subsidie, ten einde aan

een hunner beide leeraars, die het dringend noodig

heeft, eenig tractement toe te leggen. 3 blz. 4°.

2774. Over subsidie. 28 stuks.

2775. Ds. G. Schimmelpenninck heeft den 25" zijn

intrede gedaan. 1 blz. 4°.

2776. Verzoek om ondersteuning bij de opvoeding

van een paar verwaarloosde kinderen, wier lot zij

zich hebben aangetrokken. 2 blz. 4°.

2777. Hun leeraar Gerrit Schimmelpenninck is den

30 Oct. overleden. Zij verzoeken raad en hulp om in

de vacature te voorzien. 2 blz. 4°.

2778. Van den leeraar H. van Hinten: hij beklaagt

zich dat zijne gemeente hem gedurende drie jaren

f 25 op zijn jaarwedde kort, omdat Rotterdam de

gewone toelage niet heeft gezonden. 5 blz. 4°.

2779. Van denzelfde, tot geleide van een voorstel



409

15 April 1799.

1 Juni 1799.

21 Juni 1799.

15 Nov. 1799.

31 Jan. 1800.

15 Maart 1806.

9 Jan. 1811.

24 Mei 1816.

door hem bij zijn kerkeraad ingeleverd 17 Juni 1795,

met het ,,voorstel” als bijlage. 1 en 3 blz. fol.

2780. Van de weduwe H. J. van Hinten aldaar,

met bericht dat haar man den 12" overleden is en

met verzoek om hulp. 1 blz. fol.

2781. Verzoeken hulp om te voorzien in de vacature.

1 blz. 4°.

2782. Opgave van de talrijkheid en den staat hun

ner gemeente. 1 blz. 4°.

2783. Berichten E. Akkeringa, leeraar te Nijmegen,

beroepen te hebben. 1 blz. 4°.

2784. Berichten dat E. Akkeringa het beroep heeft

aangenomen en den 23" Febr. zijn intrede zal doen.

1 blz. 4°.

2785. Van den leeraar E. Akkeringa, hij beklaagt

zich over de vermindering van zijn tractement en

het deerlijk verval zijner gemeente, met 2 bijlagen.

3, 1 en 1 blz. 4°.

2786. Van denzelfde, met beklag over 't inhouden

van een deel zijner jaarwedde, dat de gemeente zeer

goed in staat zou zijn te betalen. 2 blz. 4°.

2787. Zij verzoeken raad wegens moeielijkheden met

hun leeraar. 2 blz. 4°.
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1 Febr. 1631.

1 Febr. 1632.

25 Febr. 1803.

Hamburg.

2788. Zij geven informatie over zekeren Jochem

Weps, die, te Hamburg van het lidmaatschap ver

vallen verklaard, nu te Amsterdam als broeder

wenscht opgenomen te worden. 1 blz. 4°.

2789. Zij vragen raad en voorlichting hoe te han

delen met een broeder die trouwen wil met een

zuster der Claas-Wolters-gemeente in de Frederiks

stad, en daaromtrent het oordeel der broederschap

gevraagd heeft. 2 blz. fol.

2790. Zond. datum. Zij hebben aan de gemeente in

de Frederiksstad van de Vereeniging (1632) in Holland

kennis gegeven; deze is echter nog huiverig om met

hen in volledige gemeenschap te treden, eer zij uit

Holland officiëel bericht van de vereeniging heeft

ontvangen, waarom zij er op aandringen dat die

kennisgeving naar de Frederiksstad gezonden worde.

1 blz. 4”.

2791. Zij stellen een nadere schikking voor over de

met attestatie vertrekkende leden. 2 blz. 4°.

Ibersheim.

2792. Kopie-credietbrief, ten behoeve van Peter

Naftzieger, Christian Naftzieger en Peter Danner

met hunne gezinnen tot een bedrag van f600 gegua

randeerd door diakenen. 1 blz. 4°.

16 Juni 1826.

1847-1860. 2793. Over subsidie. 29 stuks.
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2 Juli 1740.

29 April 1794.

16 Juni 1820.

1825-1843.

20 Jan. 1836.

24 Jan, 1846.

17 Aug. 1775.

26 Mei 1778.

Leer.

2794. Aan A. H. Alring aldaar, met toezegging

eener gift van f 150, ten behoeve van den opbouw

der kerk in zijn gemeente. 1 blz. 4°.

2795. Zij beschikken over subsidie en berichten een

en ander over de opleiding van een aanstaanden

student. 1 blz. 4°.

Monsheim.

2796. Over ondersteuning voor de vernieuwing van

het kerkgebouw te Kriegsheim. 3 blz. 4°.

2797. Over ondersteuning. 6 stuks.

2798. Van den leeraar L. Weydmann bij zijn ver

trek naar Crefeld; dankzegging voor langdurig ge

noten ondersteuning. 3 blz. 4°.

2799. Van prof. Muller, tot ondersteuning der aan

vrage van de gemeenten te Friedelsheim, Sembach

en Neuwied, met bericht dat de leeraar te Monsheim

die hulp niet meer noodig heeft. 2 blz. 4°.

Neustadt-Gödens.

2800. Over een zuster met attestatie naar Amst.

vertrokken. 1 blz. 4°.

2801. Dankbetuiging voor de subsidie, door Amst.
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2 April 1779.

18 Juli 1788.

21 Mei 1784.

1784-1840.

9 Jan. 1789.

27 Sept. 1799.

26 Nov. 1799.

1 Sept. 1800.

19 Febr. 1842.

toegezegd, waardoor zij in staat hopen te zijn eerlang

een leeraar te beroepen. 2 blz. 4°.

2802. Daar hun leeraar Lubbert Jansz. Cremer,

door herhaalde ziekte buiten staat is zijn ambt waar

te nemen, verzoeken zij dat de proponent van Voorst

overkome, opdat de wederzijdsche kennismaking tot

een beroep moge leiden. 4 blz. fol.

2803. Bericht dat Ds. Jan van Kalker den 24" Mei zijn

intrede gedaan heeft en tot genoegen der gemeente

werkzaam is. 1 blz. 4°.

2804. Nadere berichten over den dienst van hun

leeraar en de gesteldheid der gemeente. 2 blz. 4".

2805. Over subsidie. 14 stuks.

2806. Berichten J. van Douwen beroepen te hebben.

2 blz. 4°.

2807. Regeling van de jaarwedde van hun beroepen

leeraar T. Kuiper. 3 blz. 4°.

2808. Bericht dat T. Kuiper den 21" zijn intrede

heeft gedaan met een preek over Jac. I : 21 b.

1 blz. 4".

2809. Verzoek om verhooging van subsidie. 2 st.

4 blz. 4°.

2810. Zij verzoeken medewerking tot het bekomen

van een nieuwen leeraar nu hun leeraar J. v. d.

Smissen naar Altona vertrokken is. 3 blz. 4".
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22 Mei 1759.

12 Maart 1767.

31 Maart 1767.

13 Oct. 1768.

9 Jan. 1871.

Neuwied.

2811. Kopie-aanvrage van D. F. Erhardt aldaar,

om een gift van 1000 Thlr., voor M. W. Hoen,

Doopsgezinde aldaar, met kopie-weigering, 29 Juni

1759, op grond dat van het bestaan eener gemeente

te Neuwied hun niets bekend is. 1 blz. 4°.

2812. Op het nieuwe kerkgebouw, dat f 1500 zal

moeten kosten, komen zij nog f800 te kort. Zij

zeggen dank voor de beloofde hulp, die zij echter,

daar de bouw stellig voortgaat, reeds nu en niet

nadat de bouw voltooid is (zooals de commissie voor

gesteld had) wenschen te ontvangen en verdedigen

zich over de kostbaarheid (sic) van de kerk, daar

de vorst geen andere dan steenen huizen te Neuwied

wil gebouwd hebben en de Rijn bij hoogen water

stand de stad dikwijls overstroomt. De teekeningen

der kerk (3 stuks) gaan hierbij. 1 blz. 4°.

2813. Van den kerkeraad te Utrecht, ter opzending

van den vorigen en met bericht dat eene collecte in

hunne gemeente reeds een goede som heeft opge

leverd. 1 blz. fol.

2814. Van den kerkeraad van Neuwied, met dank

zegging voor het ontvangene en bericht dat de eerste

preěk in de nieuwe kerk zal gehouden worden 30 Oct.,

waartoe het hun zeer aangenaam zou zijn dat een

leeraar of candidaat uit Holland overkwam, mits hij

in het Hoogd. kan preêken. 3 blz. 4°.

2815. Van Jb. Stauffer aldaar, verzoekt hem en

den zijnen tijdelijke huisvesting te Amsterdam en
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12 Oct. 1831.

1835-1860.

31 Mei 1681.

17 Nov. 1686.

23 Nov. 1686 .

en passage naar Noord-Amerika te bezorgen alles

op zijne eigene kosten. 4 blz. 4°.

2816. De gemeente is langen tijd vacant geweest

en heeft nu een gestudeerden leeraar beroepen, maar

vraagt hulp voor zijne jaarwedde, met dankzegging

voor genoten hulp, 15 Dec. 1831. 5 en 3 blz. 4°.

2817. Over ondersteuning. 38 stuks.

Norden.

2818. Van twaalf der voornaamste broederen aldaar:

zij verzoeken de overkomst van een oudste, zoo

mogelijk van dr. Galenus Abrahamsz. om een einde

te maken aan den twist bij hen ontstaan ten gevolge

van het voorgenomen beroep van een buitenleeraar,

waartegen hun leeraar Jan Hendriks Backer en anderen

zich verzetten. 2 blz. fol.

2819. Zij verzoeken hulp bij den watersnood van

12 Nov., die uitvoerig beschreven wordt. 2 blz. fol.

2820. Van Joh. Abrahamsz. aldaar aan Hendrik

ten Cate te Amsterdam; dringt het verzoek van den

vorigen krachtig aan. 1 blz. 4°.

2821. Uitvoerige berichten omtrent de schade, die

zij ten gevolge der overstrooming geleden hebben.

31 Dec. 1686.

28 Jan. 1687.

1 blz. fol.

2822. Van denzelfden inhoud. 1 blz. 49.
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11 April 1718.

25 April 1718.

4 Aug. 1718.

22 Nov. 1718.

22 Jan. 1719.

27 Maart 1719.

2823. Verzoek om een voorschot van f 5000 à fö000

tegen rente en aflossing in drie of vier jaren, om te

voorzien in den grooten nood, waarin zij verkeeren, ten

gevolge van de overstrooming en het gevaar, dat de

overheid alle goederen, die zij gered hebben, bij

executie verkoopt, omdat zij buiten staat zijn de

zware dijklasten te voldoen. Zij zouden dit niet be

hoeven te vragen, indien niet het meest vermogende

lid hunner gemeente onlangs gestorven was. 2 blz. fol.

2824. Van den leeraar P. van Geuns aan de ge

meente in de Zon en bij het Lam, tot ondersteuning

van dit verzoek. 1 blz. fol.

2825. Van denzelfde, aan Jacob Jacobs Verfalje te

Amst, over den nood zijner gemeente. 1 blz. fol.

2826. Dankzegging voor de genoten ondersteuning.

1 blz. fol.

2827. Van den leeraar Pieter van Geuns, aan Seger

Blauduif te Amsterdam (lid v. d. kerkeraad bij de

Arke Noachs) tot geleide van een brief dien Schot

vanger naar Edam verzocht wordt te zenden en met

bericht dat de toestand te Norden voortdurend zeer

treurig is. 1 blz. 4°.

2828. Kopie-translaat van een brief van den kerke

raad aldaar aan de Arke Noachs te Amsterdam met

dankzegging voor de hulp in 't vorige jaar genoten

en met verzoek om nieuwe ondersteuning, daar ten

gevolge van de muizen en nu van een nieuwe door

braak de nood hooger dan ooit geklommen is.

4 blz. fol.
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26 Mei 1719.

1 Juni 1719.

3 Juli 1719.

4 Nov. 1719.

1730.

2829. Kopie-brief van den kerkeraad der Arke Noachs,

met bericht dat de collecte te hunnen behoeve op

gebracht heeft f 605, die disponibel zijn. 1 blz. 4°.

2830. In antwoord op den vorigen, tot dankbetui

ging. 1 blz. 4°.

2831. Drie gekwiteerde wisselbrieven, dd. 8 en 22

Juni 1719, gezamenlijk tot het bedrag der collecte.

Elk van 1 blz. 8°.

2832. Dankzegging voor ontvangen onderstand.

1 blz. fol.

2833. Aan den kerkeraad der Arke Noachs te Amst,

met dankbetuiging voor hetgeen hun bij schrijven

van 20 Oct. door de sociëteit is geschonken. 1 blz. fol.

2834. Drie gekwiteerde wisselbrieven met een nota,

8 en 9 Nov. en 12 Dec. 1719, tot een gezamenlijk

bedrag van f 600. 4 stuks 8°.

2835. Over een broeder, met attestatie naar Am

sterdam vertrokken. 3 blz. 4°.

2836. Om een subsidie van f 100, inzonderheid

ter bekostiging der studiën van Uco Blaupot, dien

zij willen zenden aan de kweekschool te Amsterdam,

om later als hulpprediker bij hun leeraar Peter van

Geuns dienst te doen en na zijn dood hem op te

volgen. 3 blz. 4°.

2837. Als boven. Brief van aanbeveling aan Uco

Blaupot medegegeven, tevens dankbetuiging voor

de toegezegde hulp. 2 blz. fol.
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1 Maart 1731.

14 Sept. 1732.

15 Febr. 1733.

29 Sept. 1734.

21 Oct. 1734.

22 Dec. 1738.

20 Maart 1739,

2838. Getuigschrift, afgegeven door den leeraar

Pieter van Geuns, ten behoeve van Melis Jansen

en Jannetje Geerts Schippers, dat zij, buiten hun

schuld, tot armoede vervallen zijn en ondersteuning

verdienen. 2 blz. 4°. Met kopie.

2839. Wegens de ongunstige tijdsomstandigheden

moeten zij Uco Blaupot, wiens studiën zij niet

langer kunnen bekostigen, terugroepen, maar vra

gen nogtans om behoud van de jaarlijksche toelage.

3 blz. 4°.

2840. Obligatie, groot f 300 à 4 pCt. ten laste van

Melis Jansen en Jannetje Geerts, voor een voorschot

door hen van de Sociëteit ontvangen. 1 blz. fol.

2841. Verzoek om een ondersteuning van f 600

of meer, ter tegemoetkoming in het betalen van

het gewone hoofdgeld en van een buitengewone op

brengst van f 2000 waartoe zij verplicht zijn, op

verbeurte van vrijheid van godsdienst en inwoning,

omdat een nieuwe vorst aan het bewind gekomen

is. 4 blz. 4°.

2842. Dankbetuiging voor een gift van f 600, hun

bij schrijven van 9 Oct. toegelegd. 1 blz. 4°.

2843. Zij verontschuldigen zich dat zij, zonderAm

sterdam vooraf te raadplegen, den proponent van

Campen beroepen hebben, berichten dat deze hen

bedankt, maar Emden aangenomen heeft, en ver

zoeken raad en hulp bij de vacature. 2 blz. fol.

2844. Van Melis Jansen, aldaar, aan Ds. H. Bakker

27
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20 NOV. 1771.

6 Maart

23 Nov.

31 Dec.

1772.

1784.

1784.

17 Febr. 1690.

te Amsterdam, met dankbetuiging voor de ontvangen

hulp en ontschuldiging, dat hij ten gevolge zijner

omstandigheden in gebreke is gebleven eenige af

lossing of rente van het genoten voorschot te voldoen.

1 blz. fol.

2845. Tot nog toe hebben zij altijd in een gehuurd

vertrek hunne bijeenkomsten moeten houden: nu doet

zich gelegenheid op tot den aankoop van een goed

huis, voor f 6000, waarvan de eene helft tot kerk,

en de andere tot pastorie zou kunnen dienen. Zij

hebben f 2000 zelven samen gebracht en verzoeken

hulp voor het overige, waarbij zij eenige bijzonder

heden voegen over de getalssterkte, het vermogen enz.

der gemeente. 3 blz. fol.

2846. Van den leeraar A. A. Venema, tot nadere

adstructie van den vorigen, en verdediging der ge

meente tegen het verwijt van onwil en hooghartigheid.

3 blz. 4°.

2847. Wegens het vertrek van hun eenen leeraar

H. Bavink en den hoogen ouderdom van den anderen

Marcus Arisz vragen zij een proponent in commissie.

3 blz. 4°.

2848. Hun leeraar Arisz is overleden, waarom zij

liever zoo spoedig mogelijk tot een beroep zullen

overgaan. 1 blz. 4".

Offstein.

2849. Van den leeraar Jonas, en zijn mede-opzieners,
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19 April 1679.

24 Nov. 1665.

28 Dec. 1748.

16 Juli 1749.

tot aanbeveling der vier kinderen van Jacob Bauman.

1 blz. fol.

------------------

ReeS.

2850. In antwoord op een aanbod tot ondersteuning

bij den inval der Fransche legers, zeggen zij daar

voor voorloopig dank, daar zij, hoewel in grooten

nood verkeerende, toch nog geen vreemde hulp be

hoeven. 2 blz. fol.

Sabatisch.

2851. Uitvoerige dankzegging voor de hulp hun

verstrekt en de gastvrije ontvangst van twee hunner

leeraren, die zij naar Nederland hadden afgevaardigd

en die 27 Oct. waren teruggekeerd. 4 blz.fol. Vertaling.

2852. Van den oudste Zacharias Walther, met bericht

hoe zij, door bijzondere omstandigheden gehoord heb

bende, dat er nog altijd Doopsg. gem. in Holland zijn,

zich daardoor opgewekt gevoelen,om naar den staat enz.

dier gemeente navraag te doen en dit te meer, omdat

zij nog altijd dankbaar de hulp gedenken, hun in

1665 door de Hollanders verstrekt. Over die hulp,

over hunne lotgevallen sedert dien tijd, en over

hunnen tegenwoordigen toestand deelen zij uitvoerige

berichten mede. 4 blz. fol.

2853. Zij herinneren zich dat in 1665 hunne voor

ouders een rijke ondersteuning uit Holland ontvangen

hebben, waarom ook hun oudste Zacharias Walther

27 *



420

18 Aug. 1749.

22 Jan. 1750,

25 Mei 1752,

18 Febr. 1840.

19 Mei 1842,

5 Jan. ll. een brief aan hen gericht heeft om te

weten of de Doopsg. gemeente in Amsterdam nog

bestond. Tot nog toe is deze brief onbeantwoord

gebleven. 1 blz. 4°.

2854. Van den oudste Zacharias Walther, hij ver

zoekt antwoord op zijn brief van 5 Jan. ll 2 blz. 4°.

2855. Van denzelfde, in antwoord op hun brief van

5 Nov. 1749, met uitvoerig bericht over hun geloof,

hunne gemeenten, hun oudsten en met eenige nadere

vragen over den staat der Doopsgez. in Holland.

4 blz. 4°.

2856. Van denzelfde: hij dringt aan op antwoord op

den brief van 22 Jan. 1750, waarin hij de door hen

gestelde vragen beantwoordt en waarbij hij eenige

boeken gezonden had, maar waarop hij tot nog toe

geen antwoord had bekomen. Dit spijt hem te meer

daar hij, bij het kleine getal Doopsgez. in de na

buurschap en bij de herinnering der weldaden, een

maal uit Holland aan zijn voorouders bewezen, toen

dezen door de Turken alles verloren hadden, zich

gedrongen gevoelde de geestelijke gemeenschap met

de broeders in Holland te vernieuwen en te bevestigen.

3 blz. 4°.

Sembach.

2857. Zij verzoeken een toelage voor de jaarwedde

van den leeraar. 3 blz. 4°.

2858. Van den leeraar J. Risser. Inlichtingen over

de gemeente te Schabusch en de kerk, die men daar
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5 Maart 1846.

29 April 1817.

23 Mei 1740.

12 April 1809.

10 April 1684.

bouwen wil. Met dankbetuiging van C. Hirschler

voor de bijdrage daarvoor verstrekt. Elk 1 blz. 4°.

2859. Van denzelfde: dankbetuiging voor eene toe

lage. 1 blz. fol.

Waldeck.

2860. Van Petrus en Johannes Gungeriel, Doopsgez.

aldaar, om geldelijken bijstand (Hoogd.) 2 blz. 4°.

Weiszenburg.

2861. Gunstige getuigenis aangaande twee broeders,

die hunne zuster te Amsterdam komen bezoeken.

2 blz. 4°.

Wolmuthshausen.

2862. Zij verzoeken ondersteuning wegens de schade,

die het doortrekkende Fransche leger hun berokkend

heeft. (Hoogd.) 3 blz. fol. Met inliggenden brief van

den broeder Ludwig Ruff aldaar. 1 blz. 4°.

VII. VERHOUDING TOT NIET DooPSGEZINDE

GEMEENTEN EN TOT MAATSCHAPPIJEN.

Hervormden.

2863. Kopie-brief van den kerkeraad der Vereen.
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15 Febr. 1802.

22 Oct. 1803.

25 NOV. 1803.

gemeente te Amsterdam, aan Jarig Lubberts de

Lange te Smirna: vernomen hebbende dat hij be

zwaar maakt om den doop tot na zijn terugkomst

uit te stellen en door den Herv. predikant te Smirna

gedoopt wil worden, mits hij later als lid in de Vereen.

gem. worde aangenomen, verklaren zij, dat uitstel

hun beter dunkt, maar dat zij, indien hij gedoopt

wordt na op drie vragen (die zij noemen) toestem

mend geantwoord te hebben, bereid zijn hem later

als broeder te erkennen. 1 blz. fol.

2864. Brieven van den kerkeraad der Herv. gem.

te Amsterdam:

a. 24 Jan. 1799: uitnoodiging om gelijktijdig den

biddag te vieren. 1 blz. fol.

b. 30 Jan. 1800: van gelijken inhoud, (in duplo)

waarbij 2 brieven van Ds. G. van Heyningen

tot advies. Fol. en 4°.

c. 17 Juli 1800: verzoek om adhaesie aan een in

geleverd request om den tijd der wapenoefening,

die met de kerkbeurt samenvalt, te veranderen.

3 blz. fol.

d. 5 Febr. 1801: uitnoodiging om gelijktijdig den

biddag te vieren. 1 blz. fol.

2865. Brief van de kerkeraden der Nederd. en

Walsch Herv. gemeente, over het houden van een

algemeenen bededag. 1 blz. fol.

2866. Circulaire van de Herv. gemeente te Maas

sluis, verzoek om collecte ten behoeve van hare

armenkas. 2 blz. fol. dr. In duplo.

2867. Dito dito te Scheveningen, om ondersteuning

bij hare groote armoede. 2 blz. fol. dr. In duplo.
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6 Maart 1807.

16 Juli 1817.

15 Oct. 1817.

31 Oct. 1817.

6 Aug. 1819.

12 Juni 1820.

2868. Dito van regenten van 't Geref. weeshuis te

Vlaardingen, verzoekende eene collecte ten behoeve

hunner weeskinderen. 2 blz. fol. dr.

2869. Brief van de algemeene synode der Ned.

Herv. kerk, om het derde eeuwfeest der Hervorming

door alle Protestantsche kerkgenootschappen te doen

vieren. (In duplo.) 1 blz. fol., met inliggende circu

laire aan de leden der Herv. gemeente. 2 blz. fol. dr.

2870. Aanschrijving van den commissaris-generaal

voor Herv. eeredienst, om inzending van alle bijdra

gen, die op de viering van den Hervormingsdag be

trekking hebben. 1 blz. fol. dr.

2871. Circulaire van B. Verwey, Herv. predikant te

's Gravenhage, van gelijke strekking. 1 blz. 4".

2872. Kennisgeving van den directeur-generaal voor

Hervormden eeredienst, dat de kerkeraden der Herv.

gemeenten bereid zijn de attestaties van anders

denkende Protestanten in hunne ledematen-registers

in te schrijven en hun in geval van vertrek attestatie

naar hun oorsponkelijk kerkgenootschap te verleenen.

2 blz. fol.

2873. Brief van 't stedelijk bestuur, tot geleide van

een ministeriëele kennisgeving, dat de Synodes der

Hervormde en der Evang. Luth. kerk hare gemeenten

hebben aangeschreven om lidmaat-attestatiën van

andersdenkende Protestanten ter plaatse waar deze

geen gemeente hebben in hare registers in te schrij

ven en bij eventuëel vertrek attestaties te verleenen.

Samen 3 blz. fol.
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16 April 1731.

20 Nov. 1799.

9 Juli 1827.

20 Juni 1823.

3 Mei 1849.

31 Oct. 1853.

Dec. 1858.

2874. Attestatiën van Doopsgezinden afgegeven door

Hervormde gemeenten: te Alkmaar voor Grietje de

Wit, te Leeuwarden voor Sjuwke Maria Cats, te

Hindeloopen voor Syts Duiff. 3 stuks.

2875. Brief van de Hervormde gemeente te Oeding

in Munsterland om ondersteuning voor de oprichting

van een kerkgebouw. 2 blz. 4°. dr.

2876. Aanvraag om gebruik van 't kerkgebouw ten

behoeve van de Noord-Holl. predikanten-vereeniging.

1 blz. 8°.

2877. Brief van eene commissie uit den Ring der

Herv. predikanten te Amsterdam verzoekende een

lid te committeeren, om met haar te beraadslagen

over 't oprichten van een genootschap ter bevorde

ring der godsdienstige belangen van zeelieden.

1 blz. 4°.

2878. Circulaire van de commissie der Hervormde

gemeente tot behartiging van de godsdienstige be

langen in de kerkelijke buitenwijken van Amsterdam.

4 blz. 4°. dr.

Walsch-Hervormden.

13 April 16... (1) 2879. Afkondiging eener collecte in de beide kerken

Nov. 1682.

te houden, ten behoeve van de Fransche réfugiés.

2 blz. fol.

2880. Specificatie der collecte door de gemeente bij
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11 Febr. 1808.

22 Febr. 1808.

13 April en

13 Mei 1679.

het Lam gehouden voor de Fransche vluchtelingen

ten bedrage van f 5808. 1 blz. 4°.

2881. Afkondiging die van wege de overheid te

Amsterdam aan de huizen geschieden zal ten be

hoeve der réfugiés. 2 blz. fol.

2882. Brief eener commissie uit den kerkeraad der

Walsche gemeente, die gebruik van de kerkgebouwen

der Doopsgezinde gemeente verzoekt tot vervulling

van hare predikbeurten zoolang zij over de nieuwe

Walen-kerk geen beschikking heeft. 3 blz. fol.

2883. Van dezelfde, waarbij zij voorgaand verzoek

intrekt wegens de bezwaren die 't naar zij verneemt

bij sommige leden van den kerkeraad heeft gevon

den. 2 blz. fol.

Remonstranten.

2884. Twee brieven van de Remonstrantsche ge

meente te Noordwijk: zij verzoeken opneming van

weeskinderen hunner gemeente in het weeshuis van

het Lam. 2 stuks fol.

2885. Attestatiën van Doopsgez. afgegeven door

Remonstrantsche gemeenten: te Zevenhoven, voor

Pieternelletje Hennebo, te Amsterdam voor Steven

van Eyk en huisvrouw, te Rotterdam, voor Josina

en Agneta Edens.

2O Nov. 1716.

15 Nov. 1722.

17 Dec. 1723.

22 Febr. 1800. 2886. Brief van den kerkeraad der Remonstrantsche
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27 Dec. 1801.

23 Mei 1806.

9 Jan. 1812.

29 Jan., 29 Febr.

en 27 Oct. 1840.

1 Nov, 1854.

9 Oct. 1714.

gemeente te Amst, uitnoodiging om zich te verstaan

over het vieren van den bededag. 2 blz. 4°.

2887. Van dezelfde: zij geeft het voornemen te

kennen om den grooten en den kleinen bundel als ge

zangboek in te voeren, maar gehoord hebbende dat de

Doopsgez. gemeente te Haarlem een nieuwen bundel

samenstelt, om inlichting vraagt, of deze misschien

ook door de gemeente alhier zal ingevoerd worden.

Met concept-antwoord. 2 blz. fol.

2888. Van de Vereen. Christelijke gemeente te

Dokkum, tot geleide eener attestatie en met bijge

voegden borgtocht. 3 blz. 4°.

2889. Van den kerkeraad der Remonstr. gemeente

alhier, over de inrichting van 't predikbeurtenbriefje.

1 blz. fol.

2890. Van denzelfde: over het gebruik van het

kerkgebouw aan de gemeente op de namiddagen

toegestaan gedurende de verbouwing der kerk.

2891. Van denzelfde: dankbetuiging voor een toe

gezonden present-exemplaar van den catalogus der

bibliotheek. 1 blz. 4°.

Lutherschen.

2892. Circulaire van de Luthersche gemeente te

Purmerend, om hulp bij de schulden, door hunnen

kerkbouw veroorzaakt. 1 blz. fol. dr.
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1o Januari 1743. 2893. Brief van den Baron de Schilling te Karls

4 Febr. 1780.

25 Juni 1785.

1 Juni 1792.

31 Oct. 1795.

22 Nov 1799.

12 Sept. 1811.

ruhe, met postscriptum van zijn weduwe 27 Maart

1743, verzoekende een collecte te houden voor het

stichten van een kerkgebouw te Wetterspach, waartoe

Lutherschen, Hervormden en Katholieken uit den om

trek, reeds hebben bijgedragen. Annex een lijst van

de Doopsgez. huisgezinnen, die op zijne goederen te

Wetterspach, Wangen en Schlatthof gevestigd zijn.

Met translaat. 3 stuks, 7 blz. fol.

2894. Van Ogelwight, tot aanbeveling van C. Meineke,

die gelden komt inzamelen voor den bouw eener

Luthersche kerk te Schwetzingen bij Mannheim.

1 blz. 4°.

2895. Van C. P. Sander, pred. bij de Luth. ge- -

meente te Groningen, met verzoek om liefdegiften

voor zijn gemeente. 3 blz. 4".

2896. Van den kerkeraad der Luth. gemeente te

Kampen, met gelijk verzoek. 2 blz. fol.

2897. Van G. M. Schmidt, Luthersch predikant te

Groede op Cadzand, om hulp in den grooten nood,

waarin hem de oorlog met Frankrijk gebracht heeft.

2 blz. fol.

2898. Van den kerkeraad der Luth. gemeente te

Gorcum, om ondersteuning voor de herstelling aan

hun kerkgebouw. 2 blz. 4°. (In duplo.)

2899. Van Jacobi, Luthersch predikant te Sarnowo

in Polen, met inliggend officiëel attest; verzoekt om

ondersteuning voor zich en zijne gemeente wegens
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19 Sept. 1818.

2 Nov. 1818.

30 Juni 1819.

1 Sept. 1826.

12 NOV. 1827.

10 Nov, 1859.

den brand, die haar getroffen heeft. Met brief van

dankbetuiging en nadere aanvrage, 21 Maart 1812,

en mede officiëel attest. 5 blz. 8°.

2900. Kon. Besluit n°. 54 waarbij bekrachtigd wordt

het reglement op 't bestuur der Ev. Luth. kerk met

begeleidende missive van den minister van eere

dienst. 28 Sept. 1818. 3 blz. fol. druks.

2901. Brief van den kerkeraad der vereenigde Evang.

gemeente te Bonn: verzoek om ondersteuning met

inliggend verslag van hare stichting, 28 Sept. 1817,

in duplo. 3 blz. 4°. en 2 blz. 4°. dr.

2902. Circulaire van den directeur-generaal van

Hervormden eeredienst, tot geleide van een besluit

der synode van de Evang. Luth. kerk, 19 Mei 1819,

om andere Protestantsche mede-christenen tot het

avondmaal bij hunne gemeente toe te laten. (In duplo).

2 blz. fol. dr.

2903. Brief van den kerkeraad der Evang. Luth.

gemeente te Amsterdam, met uitnoodiging om de

eerste godsdienstoefening in de herbouwde nieuwe

kerk bij te wonen. 1 blz. fol. dr.

2904. Van de Evang. Luth. gemeente te Sappemeer,

om ondersteuning tot instandhouding van kerk en

pastorie. 2 blz. 4°. dr.

2905. Van den kerkeraad der Herst. Evang. Luth.

gemeente te Amsterdam, tot geleide eener kopie

van zijn brief aan den kerkeraad der Herv. gem.
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18 NOV. 1766.

16 Oct 1725.

3 Dec. 1725.

over de viering van den Goeden. Vrijdag, (met advies

daarop van een lid van den kerkeraad.) Samen 6 blz. 4°.

Hernhutters.

2906. Bewijs van lidmaatschap voor Christina Jans

afgegeven door de Broedergemeente te Zeist. 1/2 blz. fol.

Schnvenckfelders.

2907. J. J. SCHNEIDER. Ueber Caspar v. Schwenck

felds Verkehr mit den Wiedertäufern. 139 blz. 4°.

2908. Kopie-briefvan de Schwenckfeldsche gemeente

uit Harpersdorff: na 200 jaar rust zijn zij sedert 1719

door de Jezuïeten lastig gevallen, die hen wilden be

keeren, maar daarin teleurgesteld, hen sedert 1722

met dwangmaatregelen en gevangenisstraf vervolgen,

waartegen hun requesten bij den keizer te Weenen

niets hebben gebaat. Zij verzoeken door de Holl.

Doopsgezinden de tusschenkomst der Staten-Generaal,

om hun gewetensvrijheid te verschaffen, te meer om

dat zij met de Doopsgezinden het naast overeenkomen

gelijk zij weten uit hun verkeer met de gemeente

te Dantzig en met die te Groot-Schutzen in Hongarije.

4 blz. fol., in duplo.

2909. Van dezelfde aan N. N. De Doopsgezinden

hebben nu meer dan twee eeuwen in Silezië onder

bescherming van den keizer gewoond, maar worden

nu door geloofsdwang genoodzaakt het te verlaten;

zij hebben de Doopsgez. in Holland gevraagd de
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14 Jan. 1726.

20 Jan. 1726.

29 Jan. 1726.

tusschenkomst der Staten-Generaal bij den keizer te

bewerken, om althans zooveel uitstel te verkrijgen

dat zij het hunne te gelde kunnen maken. Van een

aanbod hun door den koning van Pruisen reeds voor

een jaar geleden gedaan, om zich bij Berlijn te vesti

gen, durven zij, om bijzondere redenen, geen gebruik

maken, maar zij zijn wel gezind zich naar Holland

te verplaatsen, indien daar werk voor hen te vinden

is, waarom hij uitvoerig den aard hunner bedrijven

en handwerken opgeeft. Translaat. 3 blz. fol., in duplo.

2910. Getuigenis over de Schwenckfelders, onder

anderen, dat zij in hun gevoelens zeer overeenkomen

met de Doopsgezinden. (In 't Fransch). 1 blz. 4°.

2911. Brief van de Schwenckfelders uit Harpers

dorff, aandringende op antwoord dat nog altijd uit

blijft. Hun nood klimt en zij zullen nu met den

winter naar Saksen moeten uitwijken. 2 blz. 4°.

2912. Kopie-brief van N. N. Lutheraan te Schmiede

berg, die de Schwenckfelders wel beklaagt maar hun

lot aan eigen schuld wijt, omdat zij niet Luthersch

willen worden. Hij beveelt in de liefdadigheid der

Doopsgezinden veeleer de zwaar vervolgde Moravische

broeders aan, die nu door Zinzendorff opgenomen en

gedeeltelijk verpleegd worden. (Translaat). 3 blz. 4°.

2913. Brief van de Commissie voor de buitenlandsche

nooden, aan Cornelis van Putten, leeraar te Haarlem,

waarbij zij verklaren “niet te vinden dat de voorge

melde Schwenckfeldsche gemeente van onze geloofs

genooten zijn” en zich daarom hun zaak niet kunnen

aantrekken. 1 blz. fol.
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16 Maart 1726.

3 April 1726.

15 April 1726.

24 Mei 1726.

2914. Van de Schwenckfelders, uit Görlitz, waar

heen zij gevlucht zijn, terwijl anderen naar Saksen

zijn uitgeweken. Zij vragen op nieuw om antwoord.

1 blz. fol.

2915. Van dezelfden: zij verheugen zich over het

antwoord van 29 Januari, dat hun nu eerst in handen

kwam. Het spijt hen, dat hun de vestiging in Holland

ontraden wordt. Op hun raad om naar Hamburg of

Altona te gaan antwoorden zij daartoe bereid te zijn,

maar hun voorspraak bij de Doopsgezinden aldaar te

willen verleenen. Daar velen hunner tot de Luther

schen zijn overgegaan, tellen zij nog maar 519 zielen.

Ingevolge de aanvrage zenden zij hun een geloofs

belijdenis over, als bijlage: “Kurzes Bekenttniss von

denen vornehmsten Glaubensarticulen”. 4 blz. fol.,

met vertaling in 12 blz. 4°.

2916. Brief van N. N. te Görlitz, aan J. Crajesteijn

te Haarlem, inhoudende zeer gunstige getuigenis over

het gedrag der Schwenckfelders. Zij willen zich te

Görlitz vestigen, waartegen de overheid geen bezwaar

heeft, maar de Luthersche predikanten zich ver

zetten. Misschien zal het op de dorpen beter gaan.

Hij belooft bij zijn vrienden gelden voor hen in te

zamelen en verklaart zich bereid tot uitdeeling

van hetgeen men uit Holland zal overmaken.

2 blz. fol.

2917. Brief van gecommitteerden tot de buiten

landsche nooden, aan de Doopsgezinde gemeenten

te Haarlem, tot uitschrijving eener algemeene collecte

voor de Schwenckfelders. 2 blz, fol.
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17 Juni 1726.

12 Sept. 1726.

10 Oct, 1726.

2918. Afkondiging dezer collecte aan de gemeente.

1 blz. 40.

2919. Circulaire waarbij de nood der Schwenckfel

ders vermeld en de milddadigheid voor hen ingeroepen

wordt. 4 blz. fol.

2920. Brief van N. N. uit Görlitz: enkele Schwenk

felders zijn naar Hamburg getrokken om daar het

land te bezien. Hier staat hun het land niet bijzonder

aan en is niet zooveel te krijgen, als noodig zou zijn,

indien allen bij elkander bleven wonen. Dankbaar

voor de aanbieding eener ondersteuning van f6000

heeft men dit tot nog toe voor hen verzwegen, omdat

de hier nu gevluchten geen gebrek hebben. Later

als de anderen uit Silezië komen, zal de behoefte

grooter zijn. Men zal dan misschien over 1000 Thaler

beschikken. 3 blz. 4°.

2921. Brief van de Schwenckfelders uit Görlitz,

tot dankbetuiging. De overheid beschermt hen;

Zinzendorf verpleegt hunne vrienden te Bertholds

dorff, zoodat zij hier denkelijk kunnen blijven. Van

de 1350 Thaler, hebben zij maar over 50 beschikt.

Hun broeders in Silezië weten nog niet of zij kunnen

blijven; een paar hunner willen naar Pennsylvanië.

Daar de Hollanders dit sterk afraden, hopen zij dat

dezen aan hunne broeders in Silezië een krachtige

waarschuwing zullen schrijven, die veel helpen zal

en tevens door tusschenkomst van de Staten-Gene

raal den koning van Polen gunstig zullen stemmen.

3 blz. 4°.

2922. Kwitantie van collecte-gelden ten behoeve

der Schwenckfelders. 1 blz. 8°.
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6 Januari 1727, 2923. Brief van de Schwenckfelders te Görlitz. Zij

herhalen het verzoek om een waarschuwing tegen

de reis naar Pennsylvanië aan de Sileziërs te richten.

Zij hebben over niets meer beschikt, maar zullen

misschien in dezen winter nog eenigen onderstand

voor de armen noodig hebben. 1 blz. 40.

2924. Van de commissie voor de buitenlandsche

nooden, in antwoord op den vorigen, waarin zij

verklaren met genoegen de gunstige berichten ont

vangen te hebben, en met uitvoerige redenen waar

schuwen tegen de landverhuizing naar Pennsylvanië,

terwijl zij hun aanraden in den omtrek landerijen

te koopen, waarvoor nog geld bij hen beschikbaar

is. Zij achten de tusschenkomst bij den koning van

Polen overbodig en misschien zelfs nadeelig. 4 blz. fol.

Socinianen.

2925. Briefvan Jan Gerrits te Dantzig: hij bericht zijn

behouden overkomst uit Holland op 21 Aug. en dat

hij alles in welstand gevonden heeft, behalve Corijn

van Mollem, die nadat hij jaren lang de alchemie

had beoefend, zes weken vroeger ten gevolge van

kolendamp in zijn laboratorium gestikt was. Voorts

bericht hij, dat zijn gemeente besloten heeft, nadat

hij kennis had gekregen van een brief van Leenaert

Clock aan Paulus Bussemaker, en zij velerlei klach

ten over Rippert (Eenkens?) vernomen had, zich in

de Hollandsche partijschappen niet te mengen, maar

met allen, zoo mogelijk, vrede te houden. Nog be

richt hij den dood van den oudste Simon Martensz.

en de zware ziekte van Paulus Bussemaker. 2 blz. fol.

25 Aug. 1612.

2926. Van denzelfde aan Hans de Ries te Alk

2S
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10 Sept. 1612.

maar, zond. datum. Hij verklaart hem nu reeds drie

of vier maal geschreven te hebben en is zeer tevreden

met zijn verhuizing, daar hij hier veel onbezorgder

dan in Holland kan leven. Evenwel betreurt hij het

afzijn van Hans de Ries en hoopt op zijn overkomst.

Hij heeft groot genoegen van zijn predikwerk en

volle kerken, maar is bang voor naijver bij zijne

ambtgenooten, die weinig volk trekken. De gemeente

is, vooral door invloed van den voortreffelijken oudste

Pauwel, bloeiende, vredelievend en op het stuk van

ban en mijding, zoo verdraagzaam als de Waterlan

ders. Onlangs zijn twee leden van de Hutterschen

of Meerlanders zonder wederdoop tot leden aange

nomen (schoon de Hutterschen op het punt der

menschwording Calvinisten zijn.) Twee andere leden

dreigen zij te verliezen, die zich bij de Poolsche broe

ders voegen, terwijl zij het aanbod, om met hun

leeraar Ostorodt (die de instelling van den doop

door Jezus en de voldoening ontkent en het voor

elken leeraar noodzakelijk acht Latijn, Grieksch en

Hebreeuwsch te verstaan) te spreken, hebben afge

wezen. De brief van Leenaert Clock heeft niemand

genoegen gedaan; in antwoord daarop hebben zij hem

twee geschriften gezonden. Wat de toegezonden boeken

aangaat, zullen die van Baueken, over de echtmij

ding, geen aftrek vinden, daar men dit leerstuk hier

geheel verouderd acht; beter zal het debiet zijn der

boeken van Peter Matthijs, gelijk het ook zijn zou

met een of ander tegenschrift tegen de Poolsche

broeders. 5 blz. fol.

2927. Van denzelfde aan denzelfde: tot nog toe is

't hem niet gelukt het nagelatene van Corijn van

Mollem te gelde te maken, daar de meester Heiko,
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die de waarde der metalen beoordeelen kan, ziek

was. Deze man, hoewel hij zich aansluit bij de

Doopsgezinden, geniet bij het bevooroordeelde volk

weinig achting en denkt er over om naar Hol

land te gaan, en zich in zijn geboorteplaats,

de Rijp, neêr te zetten waaromtrent hij het

gevoelen van de Ries vraagt. In den twist der

Waterlanders en Hoogduitschen raadt hij aan, dat

zij alle scheiding zoolang mogelijk vermijden. Eer

lang zal bij hem een vergadering gehouden worden

over een kwestie van buitentrouw; tegelijkertijd zal

dan de aanvrage van de Poolsche broeders in behan

deling komen. Hij dringt er op aan dat Hans de

Ries (liever dan Leenaert Clock) bij die gelegenheid

overkome en hen in de behandeling dezer zaak

vóórlichte. Hij acht die overkomst ook wenschelijk,

omdat zij velerlei verdediging noodig hebben tegen

pater Crispinus en andere Jezuïeten, die 29 vragen

hun gesteld hebben, voornamelijk over de successio

apostolica in de Kerk. 3 blz. fol.

2928. Van Valentinus Smalcius, leeraar en Hiëro

nymus Moscorovius, oudste bij de Poolsche broeders

te Rackau, aan de Doopsgez. gemeente in en bij

Dantzig, zond. dagteekening. Naar aanleiding van een

vriendschappelijk gesprek, twee jaar geleden te Lublin,

door hunne oudsten met drie Doopsgez. in een ver

gadering van gemeenten gehouden, hadden zij nu

onlangs aan de Dantzigers een voorstel tot vereeniging

gedaan, dat zij nu op hun verzoek schriftelijk her

halen. Die vereeniging kan naar hun oordeel tot

stand komen, ôf door een vriendschappelijk bespreken

van verschilpunten, dat tot geheele overeenstemmimg

in de belijdenis kon leiden, ôfdoor een overeenkomst,

28 *
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6 Dec. 1612.

waarbij men elkanders overtuiging ten volle onaan

getast liet en eerbiedigde, volgens Rom. XIV en XV.

In elk geval dringen zij aan op onderlinge liefde,

weêrkeerig gebed, onthouding van alle hartstochte

lijkheid in twistgeschriften, bestraffing alleen met het

doel van verbetering en ijverig dienstbetoon aan

elkander. 3 blz. fol.

2929. Van een vergadering van afgevaardigden der

verschillende Poolsche gem. die 27 Mei 1612 te Rackau

gehouden is, aan dezelfden. Met blijdschap hebben zij

vernomen, welk antwoord op den vorigen, (n°. 2928)

ingekomen is. Zij geven aan een mondelinge boven een

schriftelijke gedachtenwisseling over de geschilpunten

de voorkeur en bieden aan oudsten en leeraren te zenden,

die de Duitsche taal machtig zijn, ofschoon zij nog altijd

een vereeniging zonder voorafgaand beraad over ge

schilpunten zouden verkiezen. Wat den eed betreft,

houden ze dien voor geoorloofd, mits het geen gelofte

inhoude om de wapenen te voeren; het wapendragen

achten zij zondig; de kerkelijke tucht onderhouden

zij gestreng en, wat het bezwaar betreft, dat

hunne gemeente bijna uitsluitend uit edelen bestaat,

en zich niet onder de burgers heeft uitgebreid, zij

hopen daaraan in 't vervolg te gemoet te komen.

Ten slotte dringen zij aan op antwoord, vooral op

bericht hoe de Doopsgez. in Nederland, die de Dant

zigers geraadpleegd hebben, over een vereeniging

denken. 4 blz. fol., met 2 kopieën en 1 vertaling.

2930. Van oudsten en leeraren in Poolsch-Pruisen

aan Hans de Ries, Leenert Clock, Reinier Wybrantsz.

en de overige leeraren in Holland, tot geleide van

n". 2929: zes jaren geleden heeft Leenert Clock, ge
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6 Dec. 1612.

durende zijn verblijf onder hen, het eerste voorstel

tot vereeniging van de Poolsche broeders in een ge

sprek met hen ontvangen, en hun beloofd de Holl.

leeraren daarover te raadplegen. Hij heeft echter

daaraan tot nog toe niet voldaan, ofschoon zij ver

schillende brieven door de Poolsche broederen, op

grond dier belofte hun later geschreven, in 1607 aan

Clock hebben toegezonden. De Polen houden voort

durend met zooveel drang aan, dat zij hen niet langer

tevreden kunnen stellen, terwijl zij aan den eenen

kant dogmatische bezwaren tegen de vereeniging

hebben en toch aan den anderen kant hunne broeder

lijke gezindheid niet kunnen voorbijzien. Zij wenschen

daarom dat er leeraren uit Holland voor een besprek

overkomen en hopen, dat de gemeenten in Holland

even rustig en vredig zijn als de hunnen, schoon zij

meenen het tegendeel te moeten vreezen. 3 blz. fol.

Met 3 kopieën.

2931. Van Jan Gerrits van Emden te Dantzig, aan

Hans de Ries te Alkmaar, in antwoord op diens

schrijven van 10 Nov. over Jan Teunisz., Rippert

Eenkens en Leenaert Clock en de twisten in Holland.

Hij verhaalt welke besluiten hij te Dantzig genomen

heeft en hoe daardoor vrede en eensgezindheid ont

staan zijn. Dringend echter verlangt hij, dat de Ries

liefst met andere leeraren zal overkomen, om over

die besluiten nader te spreken, twistredenen met de

Jezuïeten te houden en vooral om de vereeniging met

de Poolsche broeders te bewerken. Daar de laatsten

Latijn spreken, zou het goed zijn dat Reynier Wy

brandsz. medekwam, anders zal hij ook veel dienst

hebben van zekeren leeraar Paul te Dantz., die geleerd

en schrander is. Hij geeft eenige mededeelingen over
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Volgens inhoud

Januari 1613.

22 Febr. 1613.

Juni 1613,

sommige personen te Dantzig, aanwijzingen omtrent

de beste reisgelegenheid. en een kort bericht over

een man, die zich met de metalen bezig houdt en

hem zóó verwonderlijke dingen zal meêdeelen, dat

deze alleen de reis waard zijn. 5 blz. fol. (Zwaar

beschadigd.)

2932. Van leeraren en oudsten in Poolsch-Pruisen,

zond. datum, aan de gemeente in Holland, zij hebben

vóór zeven weken den brief (n°. 2930) om advies

naar Holland overgezonden en verwachten daarop

nader antwoord, maar daar de Poolsche broeders de

vereeniging reeds half tot stand gekomen achten en

door het verspreiden van den Katechismus van Smal

cius sommigen hunner leden aftrekken, achten zij

het noodig dat gecommitteerden uit Holland, en wel

met name Hans de Ries en Rippert Eenkens (de

overigen naar verkiezing) in den aanstaanden zomer

zullen overkomen, om met de Poolsche afgevaardig

den,die dan intijds ontboden zullen worden, te spreken.

Zij hebben groot bezwaar tegen de vereeniging, omdat

de Poolsche broeders de godheid van Jezus, de vol

doening, de blijvende noodzakelijkheid van den doop,

de toekomende straf en de volstrekte vóórwetenschap

Gods ontkennen. 3 blz. fol.

2933. Concept-brief van Hans de Ries te Alkmaar,

aan Jan Schellingwou, leeraar in Friesland, tot ge

leide van kopieën van 2929 en 2930, om advies, tevens

met bericht dat hij op zijn rondreis in Holland velen

gedoopt heeft, maar dat de vrede nog vrij wat te

wenschen overlaat. 1 blz. fol.

2934. Antwoord door Hans de Ries geconcipiëerd,
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Dond. na Paschen

1613.

met kopie van dit schrijven, zooals 't verzonden is,

uit naam der leeraren in Holland, aan die van Pruisen,

in antwoord op de n". 2928-2930 en 2932. Hoe be

langrijk zij de zaak achten, en hoe hoog zij den ijver der

Dantzigers op prijs stellen, zijn zij buiten machte

om aan hun verzoek te voldoen wegens den twist,

die in de Holl. gemeenten heerscht. Deze toch maakt

het ongeraden, dat eenig oudste of leeraar zich van

zijn gemeente voor eenigen tijd verwijdere, en ver

oorzaakt bovendien, dat niemand door al de gemeenten

met behoorlijke volmacht kan toegerust worden, ter

wijl, indien eenigen zich het recht daartoe aanmatig

den, de scheuring daardoor nog zou toenemen. Zij

vleien zich zich echter dat eerlang een algem. verg.

aan den twist een einde zal maken en noodigen de

Dantzigers uit, om bij die gelegenheid afgevaardigden

te zenden, ten einde ook hunne zaak te bespreken,

of, indien dit niet geschieden kan, beloven zij, als

dan nog gecommitteerden naar Dantzig te zullen

verkiezen. 6 blz. fol.

2935. Van Jan Gerrits van Emden. Een zekere

geleerde jood, Guliamus, vroeger opperste Rabbijn,

die in de school der Poolsche broederen te Rac

kou, professor geweest is, Hebreeuwsch, Syrisch,

Chaldeeuwsch, Latijn, Duitsch en Hollandsch ver

staat, heeft in het openbaar met de Poolsche

broeders geredetwist en hen geheel weêrlegd. Hij

erkent Jezus voor den Christus, kon zich echter

met de Poolsche gemeente niet vereenigen, maar,

in Polen de grondstellingen der Doopsgezinden ge

lezen hebbende, is hij tot onderzoek naar Dantzig

gekomen. Hij is het met de Doopsgezinden geheel

eens, behalve omtrent den eed en wil zich bij hen
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(1613)

15 Aug. 1613,

laten doopen. Hij wenscht een openlijk dispuut te hou

den met Ulrich, voornamelijk over de eeuwige Godheid

van Christus, die hij ontkent. Ulrich is daar zeer

bevreesd voor, wegens 's mans groote scherpzinnig

heid, en verlangt ook dáárom naar de overkomst

van Hans de Ries. Zij hopen daarvan spoedig bericht

te ontvangen; de jood wenscht met de Ries naar

Holland terug te reizen. Over den man “die metalen

belangende”, nl. mr. Gerdt Amensz., bericht hij dat

hij dezen op aandrang van zijne vrouw wegens den

ongelukkigeu dood van Korijn van Mollem heeft

vermeden, maar zich sterk maakt dat hij spoedig

weêr met hem bevriend zal worden, indien Hans de

Ries dit verlangt en er eenige dukaten voor over

heeft, die dan tevens kunnen strekken tot vereffening

van 't geen Gerrit Amensz beweert, dat Jan Gerrits

hem nog geld schuldig is wegens hun vroegeren

gezamenlijken arbeid. 3 blz. fol.

2936. Van de gemeenten in Pruisen, zond. datum,

aan die in Holland, met verzoek dat Hans de Ries,

Rippert Eenkens, of andere leeraars, in den a.s.

zomer tot hen mogen overkomen, om den afgevaar

digden van de Poolsche broeders (Socinianen) te

woord te staan, die hoe langer hoe sterker op een

vereeniging met hen aandringen. 2 blz. fol.

2937. Aanteekeningen door een Sociniaan in Pruisen

gemaakt, omtrent zijn gevoelen over den doop, het

avondmaal en den ban. (gemerkt 3, 4 en 5). 19 blz. fol.

2938. Brief van Ulrich Pius Herwarth, leeraar bij

de Socinianen te Dantzig, aan Hans de Ries, over

den doop, wederdoop, enz. 4 blz. fol.
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17 Sept. 1613.

10 Juni 1639.

1 Aug. 1661.

1 Aug. 1675.

2939. Kopie-antwoord van Hans de Ries, op den

vorigen van U. P. Herwarth. 4 blz. fol.

2940. Brief van de Staten-Generaal aan de Staten

van stad Groningen en Ommelanden, hen naar aan

leiding eener waarschuwing van den Engelschen ge

zant vermanende nauwkeurig toe te zien op de

overkomst der Socinianen, die uit Polen verbannen

zijn. 1 blz. fol.

2941. Twaalfgeloofsartikelen door de stadsregeering

te Utrecht, aan de Doopsgez. leeraars aldaar ter

onderteekening voorgelegd, onder bedreiging van f100

boete en suspensie in geval van weigering. 2 blz. fol.

2942. Besluit der Hervormde synode in Groningen,

om aan de Doopsgez. leeraren aldaar twaalf vragen

ter beantwoording voor te leggen, ten einde de Soci

niaansche dwalingen onder hen tegen te gaan. (In

navolging van een besluit te Leiden en Utrecht in

1668 genomen.) 2 blz. fol.

Collegianten.

2943. Circulaire, uitgaande van voorstanders der

wereloosheid (Collegianten) te Amsterdam, om gelden

bijeen te brengen tot het onderhoud in de eerste plaats

van weezen, nagelaten door ouders die de wereloos

heid voorstonden, en vervolgens, wanneer de middelen

daartoe kunnen gevonden worden, ook van weduwen,

met uitbreiding der bepaling omtrent de weeskinde

ren, 8 April 1678. 4 blz. fol.
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13 Febr. 1687.

12 Febr. 1688.

1689-1695.

26 Maart 1696.

29 Aug. 1700.

2944. Brief van Jan Jansz. Keeskooper, leeraar bij

de Waterl. gemeente te Alkmaar, aan den kerkeraad

der Waterl. gemeente te Hoorn, over de 6 artt. hun

door de overheid te Hoorn voorgeschreven (Socinianery

en Rijnsburgers) waarbij hij raadt dat zij voorloopig

niets zullen aannemen, maar zich beroepen op het

goedvinden hunner sociëteit in Noord-Holland, dat

zij vooraf willen inwinnen. 1 blz. fol.

2945. Christ. Wensing. Uitvoerig verhaal en vertoog

waarin hij de samenkomsten der Collegianten, hunne

gevoelens omtrent den doop en het leeraarsambt ver

dedigt en zich over den ban der Vlaamsche Doopsgez.

gemeente te Groningen beklaagt, met een naschrift

aan haren leeraar Derk Alles. Achteraan is gevoegd

een kopie van een geschrift van Jacob Tjaards, mede

een voorstander der Collegianten, omtrent moeielijk

heden door hem in Maart en April 1689 van de

gemeente ondervonden over het bezoeken van een

samenkomst der Collegianten. 1 deel 4".

2946. Brieven en opstellen van Jan Klaassen Backer

te Grouw, over de Rijnsburgers, het bestaan van den

duivel, enz. 142 blz. 4°.

2947. C. Verburgh. Aanmerking over de natuur van

de Rijnsburgsche vergadering (gericht aan J. J. Knas

zooals uit het volgende nummer blijkt.) 36 blz. 4".

2948. Jannetje Jacobs Knas. Brief aan Christiaan

Verburg, over de ware natuur en grond van de

rechte Rijnsburgsche vergadering. 79 blz. 4".

2849. Verklaring van de heeren Temmen en Beruma,



443

11 Dec. 1704.

25 Aug. 1710.

25 Juni 1738.

177. (!)

1801.

te Groningen, over Sociniaansche prediking bij de

Collegianten aldaar. 2 blz. fol.

2950. Verklaring van de Collegianten te Groningen

aan burgem. en raad aldaar, in antwoord op hunne

aanschrijving van 11 Dec. 1704, omtrent vijf vragen,

die betrekking hebben op het Socinianisme, waaraan

toegevoegd wordt een verzoek om herstel in vrijheid

van eeredienst, die hun sedert drie jaren geweigerd

is. 4 blz. fol.

2951. Christ. Verburgh. Leerrede te Rijnsburg ge

houden ter gelegenheid van geschillen daar ontstaan.

49 blz. 4°.

2952. C. van Alkemade en P. v. d. Schelling.

Onzijdige beschrijving van de Collegianten te Rijns

burg. 71 blz. 8°.

2953. Kopie-brief van Petrus Smidt, leeraar bij de

Zon, aan Jacobus van Pesch te Haarlem, in ant

woord op diens schrijven aan Willem de Koker 24 Juni

1738, over een communicatie-brief van het overlijden

van Pieter de Koker, waarbij hij verklaarde Petrus

Smidt volstrekt niet te kennen. 5 blz. 4°.

2954. Geloofsbelijdenis, waarop T. L. den doop

bij onderdompeling te Rijnsburg ontvangen heeft.

15 blz. 4°.

2955. G. van Nijmegen. Aanteekeningen wegens de

Rijnsburgsche vergadering en de vergadering der

Collegianten te Rotterdam. 97 blz. 4°.
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1 Aug. 1696.

18 Sept. 1688.

10 Sept. 1731.

28 Juni 1814.

21 Mei 1825.

Baptisten.

2956. Attest, afgegeven te Londen, door de Baptisten

John Berry c. s. ten behoeve van Christiaan Ludwig,

die als uitstekend vroom en geleerd wordt geprezen

en van hen volmacht ontvangt, om over hunne ge

loofsbelijdenis met gelijkgezinden te spreken, ten

einde tot een vereeniging met dezen te komen. Als

bijlage: de geloofsbelijdenis in 25 artt. 1691, door

74 broeders onderteekend. Alles in 't Hoogduitsch.

(Achter de belijdenis en onder het attest volgen

eenige Holl. aanteekeningen van een ongenoemde,

over het verkeer van Ludwig met de Doopsgez. te

Amst. en de gevolgen daarvan.) 1 blz. fol. en 10 blz. 4°.

Waldenzen.

2957. Origineele memorie voor Hop, extra-ordinair

gezant van de Staten-Generaal, door de Merian,

minister van den keurvorst van Brandenburg, ten

behoeve der Piëmonteesche landverhuizers, (in het

Fransch.) 4 blz. fol.

2958. Lijst van de opbrengst der collecte voor de

Waldenzen, in de provincie Holland, gehouden. 6 blz.fol.

2959. Brief van Daniel Combe, oud-leeraar bij de

Waldenzen in Piëmont, om ondersteuning in hun

nood. 2 blz. 4°.

2960. Van de commissie der Walsche kerken voor

de zaken der Evang. gemeenten in de valleien van
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19 Jan. 1826.

17 Nov. 1851.

Jan. 1846.

12 Febr. 1816.

1821. 1823. 1827.

1834. 1840. 1857.

22 Maart 1855.

Piëmont, verzoekende ondersteuning door eenjaarlijk

sche bijdrage, die haar tot 1811 was verleend maar

sedert wegens den nood der tijden ingehouden

wordt. 3 blz. fol.

2961. Dankbetuiging voor eene collecte aan de

huizen ten behoeve der Waldenzen. 1 blz. 4°.

2962. Van Passavant, penningmeester van het fonds

voor de Waldenzen: verzoek om de jaarlijksche

gift, die sedert 1847 niet is uitgereikt, weer te ont

vangen. 1 blz. 4°.

Israelieten.

2963. Circulaire van de Israel. gemeente te Kampen:

vraagt ondersteuning voor den opbouw eener nieuwe

kerk. 2 blz. fol. dr.

Maatschappijen.

2964. Circulaire van 't hoofdbestuur van het Ned.

Bijb. Genootschap, de medewerking van alle kerke

raden inroepende om belangstelling in 't nieuw ge

stichte genootschap op te wekken. 2 blz. 4°. druks,

in duplo.

2965. Dito dito, uitnoodiging tot het bijwonen van

het jaarlijksche verslag. 1 blz. 4". dr.

2966. Dito dito, om de collecte ten behoeve van 't

genootschap in de kerk aan te bevelen. 1 blz. 4°. dr.
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1819-20. 1836.

46-48. 49 en

1859.

15 Dec. 1859.

Sept. 1841.

6 Mei 1850.

4 Sept. 1850.

1853.

1855-1857.

10 Mei 1846.

1854-1860.

2967. Brieven van 't zelfde genootschap, dankzeg

ging voor 't gebruik van 't kerkgebouw voor de

algemeene vergadering met bijvoeging van een gift

voor de armen.

2968. Circulaire van hetzelfde genootschap, over de

uitreiking van een bijbel bij huwelijksinzegening.

1 blz. 4°. dr.

2969. Circulaire van 't Nederl. Zendeling-Genoot

schap, opwekking tot het lidmaatschap en tot ge

leide eener circulaire voor de gemeenteleden bestemd

van gelijke strekking. 2 en 3 blz. 4°. dr., in duplo.

2970. Circulaire van 't zelfde genootschap: opwek

king om het zendingswerk door gebed en het houden

eener Pinkstercollecte te bevorderen. 3 blz. 4°. dr.

2971. Brief van 't zelfde genootschap: verzoek om

gebruik van 't kerkgebouw voor den bidstond, met

kopie-antwoord. 2 en 1 blz. 4°.

2972. Zes brieven van de Ned. Vereeniging tot

bevordering des Christendoms onder de Chineezen,

om gebruik van 't kerkgebouw bij haar openbaar

verslag.

2973. Brief van de Vereeniging tot uitbreiding van

't Christendom onder de Joden tot geleide van 't

jaarverslag. 1 blz. 40.

2974. Brieven van 't Bestuur der Amsterdamsche

Afdeeling van de Gustaaf-Adolf-Vereeniging: aan

vraag en dankzegging voor gebruik van het kerk

gebouw. 7 stuks.
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8 April 1853.

2 April 1853.

4 Mei 1849.

15 Maart 1853.

9 en 23 Febr.

1854.

31 Dec. 1858.

April 1849.

2975. Brief van de Prot. vereeniging Christelijk

Hulpbetoon met inliggend reglement tot kennisgeving

van hare bemoeiingen. 2 blz. 4°. en 4 blz. 8°. dr.

2976. Van eene commissie tot het indienen van een

adres aan den koning wegens de invoering van

de Roomsch-Katholieke Bisschoppelijke Hiërarchie

hier te lande, met een afdruk van dit adres. 1 blz.

4°. en 4 blz. 8°. druk.

2977. Van 't Bestuur der Vereeniging tot Ver

breiding der Waarheid, opwekking tot een petition

nement tegen de invoering der R. K. Bisschoppelijke

Hiërarchie met afdruk van 't adres. 3 blz. 8°. dr.

en 1 blz. 4°.

2978. Circulaire van 't Belgisch Evang. Genoot

schap, om ondersteuning bij de Evangelieverbreiding.

2 blz. 8o. en 49.

2979. Circulaire van 't Ned. Godsdienstig tractaat

genootschap, over de verspreiding der tractaatjes.

1 blz. 4°. druks.

2980. Van Regenten van 't Burgerweeshuis, inlich

ting verzoekende over Doopsgez. weezen in hun ge

sticht opgenomen en met verzoek om een jaarlijksche

contributie aan hunne stichting. 2 st. 3 en 2 blz. fol.

2981. Brief van dezelfden over de jaarlijksche

toelage van de Doopsgez. Gemeente aan die instel

ling. 1 blz. ſol.

2982. Circulaire: uitnoodiging tot het bijwonen van
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't openbaar examen der kweekelingen aan 't Instituut

tot onderwijs van blinden. 1 blz. 4°. druks.

Juni 1858. 2983. Van Directeuren der Afdeeling Amsterdam

van 't Instituut voor doofstommen te Groningen,

tot aankondiging der openbare les in 't kerkgebouw

der gemeente. 1 blz. 4°. druks.

19 en 31 Mei en 2984. Brieven van dezelfden: aanvrage om gebruik

""" van 't kerkgebouw en dankbetuiging daarvoor. 3 stuks.

1 Mei 1821. 2985. Brief van de sub-commissie der Maatschappij

van Weldadigheid met begeleidende circulaires op

wekkende tot het lidmaatschap der maatschappij, tot

het plaatsen van kinderen in hare koloniën. 2 blz.

fol. en 8 blz. 8°. druks.

1858. 2986. Brieven van bestuurders der Amsterdamsche

afdeeling van 't Genootschap tot zedelijke verbetering

der gevangenen. Aanvrage om gebruik van 't kerk

gebouw en dankzegging daarvoor. 3 stuks.

18 Maart 1837. 2987. Aanvraag van 't hoofdbestuur der Maat

schappij tot Nut van 't Algemeen om gebruik van

't kerkgebouw voor de algem. vergadering. 1 blz. fol.

1809-1841. 2988. 25 brieven van genoemde Maatschappij tot

geleide van eenige bewijzen van toegang tot de alg.

vergadering, bestemd voor eene commissie uit den

kerkeraad.

2 Nov. 1809. 2989. Brief eener commissie tot regeling der feest

viering van 't 25-jarig bestaan der Maatschappij tot

Nut van 't Algemeen: uitnoodiging van gecommit
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28 April 1840.

April 1844

tot 1853.

17 April 1851.

12 Aug. 1833.

teerden uit den kerkeraad om daaraan deel te

nemen. 3 blz. 4°.

2990. Uitnoodiging tot het bijwonen der gedach

tenis-viering van 't 50-jarig bestaan van het tweede

Amst. departement der maatschappij tot Nut van

't Algemeen.

2991. Circulaire van bestuurders der Volkszang

school tot bijwoning van het jaarlijksch examen. 8st.

2992. Van 't Amsterdamsche Matigheids-genootschap,

uitnoodiging tot deelneming aan eene openbare

vergadering. 1 blz. fol. dr.

2993. Brief van 't Koninklijk Ned. Instituut van

Wetenschappen enz., uitnoodigende tot het bijwonen

van de openbare zitting ter gelegenheid van 't vijf

en-twintig-jarig bestaan van 't Instituut. 1 blz. fol.

VIII. VERHOUDING TOT DEN STAAT.

1. Aanschrijvingen en Brieven.

a. BIJ 'T LAM.

2994. Afkondiging in de gemeente bij 't Lam ge

daan, tot het houden eener collecte, om daaruit

kleedingstukken enz. voor het leger te bezorgen,

alles uit dankbaarheid voor de bescherming der over

heid hier te lande. 2 blz. fol.

1672.

9 Maart 1691. 2995. Plakkaat van een honderdsten penning gear

resteerd door de Staten van Holland en West-Friesland.

8 blz. 4°. dr.

29
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1730. 1733. 1736.

1753. 1755. 1764.

14 Maart 1784.

18 Febr. 1795.

28 Febr. en

17 Maart 1797.

27 April 1797.

29 Sept. 1798.

8 en 11 Oct,

1798.

2996. Aanschrijvingen van de Staten van Holland,

tot het houden van een algemeenen dank-, vasten- en

bededag. 6 st. fol. dr.

2997. Bekendmaking der commissie van den Oecono

mischen tak te Amsterdam, omtrent een collecte ten

behoeve dergenen, die door de overstrooming geleden

hebben, gezonden ter afkondiging aan de gemeente.

1 blz. fol. gedrukt.

2998. Oproeping eener commissie uit de leeraren

ten stadhuize, door het comité van algemeene waak

zaamheid. 1 blz. 4°.

2999. Twee aanschrijvingen van de overheid, om

opgaaf van 't getal der kerkgebouwen en de getals

sterkte der gemeente. fol. en 4°.

3000. Aanschrijving als voren om opgave over oor

sprong en staat der kerkegoederen en fondsen, met

inliggend advies. Fol.

3001. Aanschrijving van 't intermediair administra

tief bestuur van 't voormalig gewest Holland, tot

opgave van den staat der fondsen, die tot onderhoud

der armen strekken. 1 blz. 4°. dr., met inliggende

notificatie. 1 blz. fol. dr.

3002. Notificatie van het intermediair admin. bestuur

van Holland aan de kerkeraden tot uitlevering der

benoodigde bescheiden, waardoor de plaatselijke be

sturen over de kerkgebouwen zullen kunnen be

schikken. 1 vel in plano druks, met circulaire. 1 blz.

4°. druks.
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17 NOV. 1798.

24 Juni 1799.

30 Sept. 1800.

20 Jan. 1795,

28 Febr. 1797.

27 April 1797.

6 Nov. 1801.

3003. Notificatie van hetzelfde bestuur, aan de be

sturen der verschillende armenkassen om de vereischte

opgaven. In duplo, 1 vel plano dr., met begeleidende

circulaire, 23 en 27 Nov. 1798. 1 blz. 4°. dr.

3004. Aanschrijving der commissie tot enregistratie

van dienstplichtigen, om een lokaal voor hare zittingen

beschikbaar te houden. 1 blz. fol.

3005. Van het comité van alg. welzijn der stad

Amsterdam, om antwoord op de vraag of de gemeente

in staat en bereid is tot het onderhoud van hare

behoeftige leden. Annex commissie-rapport daarover,

6 NOV. 1800.

b. DE ZON.

3006. Van den maire van Amsterdam, omtrent de

voorbidding voor de overheid. 1 blz. 4".

3007. Brief van den raad van Amsterdam, om op

gave van kerkgebouwen, leden en voor de gemeente

bestemde kinderen. 2 blz. fol.

3008. Aanschrijving van eene commissie uit den

stedelijken raad, om opgave van kerkegoederen, in

komsten enz. 2 blz. fol. vgl. n°. 3000.

3009. Dezelfde aanschrijving als n°. 3005.

c. VEREENIGDE GEMEENTE.

3010. Besluit van het gemeentebestuur, waarbij

29 *
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25 Mei 1802.

1803-1805.

12 Jan. 1803.

(1804.)

30 Dec. 1805.

28 Jan. 1807.

30 Juli 1807.

20 Aug. 1807.

verboden wordt, dat leeraren van een andere gezindte

in de kerken zullen optreden. 1 blz. fol.

3011. Aanschrijving van 't intermediair gemeente

bestuur van Amsterdam, tot het houden van een

dankstond voor den algemeenen vrede. 2 blz. fol. dr.

3012. Brieven van commissarissen wegens de onder

scheiden geldheffingen voor den lande, om gebruik

van de groote en van de kleine kerk voor hunne

vergaderingen, met schrijven daarover. 6 st. fol.

3013. Brief van de commissie tot de geldheffingen

in Amsterdam, dank betuigende voor de schikking

dat zij hare vergaderingen zal mogen houden in een

kamer bij het kerkgebouw van den Toren. 2 blz. fol.

3014. Aanschrijving tot strenge inachtneming der

bepalingen op 't klein zegel, met begeleidend schrij

ven, 7 Febr. 1806. 2 blz. fol. dr.

3015. Van wethouders van Amsterdam, tot het

houden van een openbare dankzegging op 1 Febr.

voor de overwinningen van keizer Napoleon. 1 blz.

fol. druks.

3016. Van den landdrost van Amsterdam, tot het

houden van een dankdag voor de overwinningen van

den keizer en den gesloten vrede. 2 blz. fol. dr.

3017. Van 't gemeentebestuur, met inliggende aan

schrijving van den landdrost van Amstelland tot het

houden van een dankdag ter gelegenheid van 's konings

verjaring. 2 blz. fol. en 1 blz. 4".



453

7 Mei 1808.

21 Mei 1808.

2 Aug. 1808.

20 Aug. 1808.

5 Aug. 1808.

14 Febr. 1809.

24 Febr. 1809.

3018. Van het ministerie van binnenl. zaken, om

opgave van leeraars en bestuurders, en gelastende

elke vacature of nieuwe benoeming voortaan ter kennis

van het ministerie te brengen. 2 blz. druks fol., met

kopie-antwoord 1 blz. 4°.

3019. Kennisgeving, dat J. H. Mollerus tot minister

voor den openb. eeredienst is aangesteld. 1 blz. fol. dr.

3020. Koninklijk besluit over de subsidiën, tracte

menten en pensioenen van rijkswege verleend. 3 blz.

druks fol.

3021. Kennisgeving van den burgemeester van Amst,

dat het voorgaande besluit bij hem ontvangen is,

met insertie van genoemd besluit. 4 blz. druks fol.

3022. Brief van den minister van eeredienst, tot

geleide van voornoemd kon. besluit. 1 blz. druks

fol. onderteekend.

3023. Officiëele aanschrijving, om opgave van kerken,

kerkegoederen, inkomsten enz., met concept-antwoord,

11 Aug. 1808 van den kerkeraad. 1 blz. druks fol.

en 3 blz. 4°.

3024. Aanschrijving van den burgemeester, tot het

houden van een algemeenen dank- en bededag.

1 blz. fol. dr.

3025. Van denzelfde, om opgave der collecte ter

gelegenheid van den dank- en bededag gehouden ten

behoeve der ongelukkigen, die door den watersnood

hebben geleden. 1 blz. 4°. druks.
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28 Juli 1809.

7 Juli 1810.

21 Juli 1810.

21 Juli 1810.

28 Juli 1810.

13 Sept. 1810.

18 Oct, 1810.

3026. Van de financieële commissie der gewapende

burgerwacht om opgaaf van de namen der leeraars

en armbezorgers, die op vrijdom van contributie

recht hebben. 1 blz. fol. druks.

3027. Circulaire van 't stedelijk bestuur: om

schrijving van 't formulier, waarmede de voorbidding

voor den jongen koning Lodewijk en zijne moeder

moet geschieden; met eene aanschrijving daarop

betrekkelijk. 2 blz. fol. druks.

3028. Kennisgeving dat een commissie uit den

kerkeraad op audiëntie zal worden toegelaten bij

den hertog van Plaisance. 1 blz. 8°.

3029. Aanschrijving van 't gemeentebestuur om

trent de voorbidding voor den keizer der Franschen.

1 blz. fol. druks.

3030. Aanschrijving van den burgemeester tot op

gaaf van de kapitalen en interesten, die de gemeente

en hare gestichten ten laste van 't voormalig ko

ninkrijk Holland bezit. 2 blz. in druk.

3031. Kopie-antwoord op dezen brief met specifieke

opgave als bijlage en andere bescheiden waaruit die

opgave is samengesteld.

3032. Concept-request aan den keizer om intrekking

van zijn besluit tot tiërceering der rente, voor zoover

het de kapitalen der diakonie betreft. 5 blz. fol.

3033. Decreet behelzende bepalingen op den Pro

testantschen eeredienst. 5 blz. fol.
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21 Nov. 1810.

17 Febr. 1811.

29 Maart 1811.

6 Juni 1811.

9 en 10 Juli 1811.

1 Aug. 1811.

1 Aug. 1811.

27 Nov. 1811.

3034. Brief van den burgemeester tot geleide van

tabellen van inkomsten en uitgaven der gemeente, die

naar eisch ingevuld bij de hooge regeering moeten

ingeleverd worden. Met inliggend biljet over de wijze

van invulling. 2 blz. fol. druks en 1 blz. 4°.

3035. Van den maire der stad Amsterdam, om op

gave van alle jongelingen die in 1788 geboren zijn.

1 blz. fol. dr.

3036. Van den thesaurier der stad aan regenten

van 't Rijpenhofje, om opgave of zij ook in 't bezit

zijn van effecten ten laste der Weener Bank met

inliggende tabel en concept-antwoord. 2 blz. fol. dr.

3037. Van den maire, tot het houden van een dank

dag bij de geboorte van den koning van Rome.

1 blz. fol. dr.

3038. Van den prefect van het departement der

Zuiderzee, om opgave van weesjongens ten behoeve

der recruteering van 'tregiment der keizerlijke pupillen,

met inliggende tabel en begeleidend schrijven van 't

stadsbestuur. Samen 6 blz. fol.

3039. Brief van den onder-prefect van 't arrondis

sement Amsterdam, over de verplichting om appro

batie te vragen bij beroep van een predikant. 2 blz. 4°.

3040. Verzoekschrift van Jacobi, president van 't

Luthersche consistorie te Keulen, aan den keizer om

een minister voor den Protestantschen eeredienst te

benoemen. 2 blz. fol.

3041. Van den prefect de Celles aan den maire van
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2 Jan. 1812.

29 April 1812.

16 Juni 1812.

5 Aug. 1812.

30 Nov. 1812.

17 Dec. 1812.

Amsterdam, waarbij bepaald wordt dat alle gemeente

bezittingen moeten beschouwd worden als stads

eigendom (bien communal) en derhalve niet mogen

verkocht, vervreemd of verruild worden, dan bij ver

gunning eener afzonderlijke wet. Ter kennisneming

gezonden aan regenten van 't Oude-Vrouwenhuis,

6 Dec. 1811, met kopie-antwoord en protest. 2 blz.

fol. dr. en 5 blz. fol.

3042. Antwoord van den maire aan diakenen, waarbij

hij zich onbevoegd verklaart van hun protest kennis

te nemen en hen naar den prefect verwijst. 1 blz. fol.

3043. Aanschrijving van den maire aan diakenen,

dat zij geen gedrukte brieven ter aanbeveling eener

collecte bij de leden mogen rondzenden, dan na een

exemplaar bij den maire gedeponeerd en de goed

keuring van den prefect gekregen te hebben.

1 blz. fol.

3044. Kennisgeving van den maire van Amsterdam,

waarbij de behoeftigen worden aangemaand werk bij

de boeren te gaan zoeken op verbeurte van de win

terbedeeling. Gedrukt in plano. Fr. en Holl.

3045. Aanschrijving van den maire, tot plechtige

viering van 's keizers jaardag, 15 Aug. 1 blz. fol. dr.

3046. Van denzelfde, tot plechtige viering van 't

jaarfeest van 's keizers kroning op 6 Dec. 1 blz.fol. dr.

3047. Van denzelfde, omtrent het overbrengen der

lijken naar de begraafplaatsen en het tarief van de

daarop loopende onkosten. 4 blz. fol.
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27 Febr. 1813.

4 Aug. 1813.

26 Nov. 1813.

8 Dec. 1813.

11 Dec. 1813.

5 Maart 1814.

8 Maart 1814.

1816-1848.

3048. Van den ontvanger der restantbeschreven

middelen, aandringende op betaling van nog ver

schuldigde gelden wegens 't weeshuis. 2 blz. fol.

3049. Van den maire, tot plechtige viering van het

jaarfeest des keizers Napoleon in de openbare gods

dienstoefeningen. 1 blz. fol dr.

3050. Van de commissarissen-generaal tot regeling

van 's lands zaken te Amsterdam, tot het houden

van een plechtigen dankdag op 28 November 1813.

2 blz. fol. dr.

3051. Van den commissaris-generaal van binnenl.

zaken, tot opgaaf eener lijst van leeraars en kerke

raadsleden. 1 blz. fol. dr.

3052. Brief van 't provisioneel bestuur der stad,

tot geleide der proclamatie van den souvereinen vorst,

dd. 6 Dec. 1813, die den 12" bij alle godsdienst

oefeningen moet worden voorgelezen. 2 blz. fol.

3053. Instructie voor het indienen van verzoek

schriften voor kerkelijke collegiën en personen. 2 blz.

fol. druks.

3054. Brief der commissie tot ondersteuning van

noodlijdenden ten gevolge van den oorlog en van

watersnood, om bij de afkondiging der collecte tot

ruime bijdragen op te wekken, met brief van dank

betuiging, 4 Mei na de gehouden collecte. Samen

4 blz. fol.

3055. Aanschrijvingen van 't fonds ter aanmoediging
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2 oct. 1816.

21 Oct. 1816.

1 Dec. 1816.

31 Jan. 1817.

1 Febr. 1817.

3 Febr. 1818.

en ondersteuning van den gewapenden dienst en een

brief van dankbetuiging, 7 Maart 1822.

3056. Van 't stadsbestuur, om in den gebede den

gezegenden staat der prinses van Oranje te geden

ken en op 20 October een dankdag te houden voor

de overwinning tegen Algiers. 1 blz. fol.

3057. Van hetzelfde, tot opwekking der milddadig

heid bij eene collecte op 30 October te houden.

1 blz. fol.

3058. Brief van de hoofdcommissie tot ondersteuning

van behoeftigen, om de collecte aan te bevelen die

den 9" ten behoeve der alg. armen zal worden ge

houden met inliggend inschrijvingsbiljet. 1 blz. 4°.

en 1 blz. 4°. dr.

3059. Aanschrijving van 't gemeentebestuur, tot

geleide van een besluit van gedeputeerde Staten van

N.-Holland over 't verplichte gebruik van inlandsche

cement uit de fabriek van de Booys, Asschenberg en

de wed. Cazius en Zoon. 1 blz. fol. en 4 blz. fol. dr.

3060. Brief van den auditeur-militair van Noord

Holland, verzoekende voorbidding voor een ter dood

veroordeelden militair. 1 blz. fol.

3061. Koninklijk besluit, n°. 104, houdende nadere

bepalingen omtrent het toestaan van kinder-school- en

academiegelden aan kinderen van Doopsgez. leeraren

met begeleidend schrijven van den gouverneur van

Noord-Holland, 17 Febr. 1818 en burgemeester der

stad, 23 Febr. 1818. Samen 5 blz. fol.
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12 Maart. 1819.

6 Juli 1820.

25 Juli 1820.

1820-1850.

16 Oct. 1820.

7 Dec. 1820.

21 Dec. 1820.

3062. Brief van 't stedelijk bestuur, tot geleide eener

aanschrijving van gedeputeerde Staten, 18 Febr. 1819,

tot opgaaf van den toestand der kerkgebouwen.

2 blz. fol. dr.

3063. Kennisgeving van den directeur-generaal van

eeredienst, dat alle openbare collegiën verplicht zijn

aan de gouverneurs der provinciën, waarin zij ge

vestigd zijn, des gevraagd informaties te geven. 1 blz.

fol. druks.

3064. Van denzelfde, dat de Synode der Hervomde

kerk besloten heeft den geboortedag van den koning

door het houden eener korte en doelmatige gods

dienstoefening jaarlijks te vieren. 1 blz. fol.

3065. Aanschrijvingen van 't stedelijk bestuur om

de godsdienstoefening ter gelegenheid van 's konings

verjaardag te houden van half tien tot half elf vóór

den middag.

3066. Van het stadsbestuur tot opgave der vaste

eigendommen van de gemeente in 't belang eener

kadastrale beschrijving met bijgevoegde tabel. Ieder

2 blz. fol.

3067. Koninklijke besluiten, n". 113 en 114, betref

fende de commissie voor de zaken der Hervormde

kerken in Neêrl. O. en West-Indië: met begeleidend

schrijven van den directeur-generaal, 15 Dec. 1820.

In duplo, 11 blz. dr. fol.

3068. Brief van den gouverneur van Noord-Holland,

opgaaf verzoekende van alle godsdienstleeraren en
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7 Maart 1821.

29 Maart 1821.

31 Juli 1821.

4 Jan. 1822.

1822.

30 Juli 1822.

1822-1825.

16 Jan. 1823.

kerkelijke beambten, die niet in Nederland geboren

zijn. 2 blz. fol.

3069. Aanschrijving van 't stedelijk bestuur, tot

berekening der huurwaarden. 1 blz. fol.

3070. Van 't zelfde: opwekking tot milde bijdragen

aan de commissie tot onderstand voor de noodlijdenden

door een brand te Paramaribo. 4 blz. dr. 8°., met

begeleidende circulaire van die commissie en dank

betuiging. Elk 1 blz. fol.

3071. Verzameling van koninklijke besluiten be

treffende vrijdom van zegelrecht, gratis procedeeren

enz. aan de gemeenten toegekend, met begeleidend

schrijven van 't gemeentebestuur. 13 blz. 8°. dr.

3072. Aanschrijving van burgemeesters tot voorbid

ding voor de kroonprinses. 1 blz. fol.

3073. Van dezelfden tot openbare dankzegging voor

de bevalling der kroonprinses. 1 blz. fol.

3074. Van dezelfden, tot medewerking dat de koe

pokinenting algemeener worde. 3 blz. fol.

3075. Van den directeur-generaal van eeredienst

dat volgens kon. besluit geen buitenlanders tot pre

dikanten beroepen of tot het kerkelijk examen mogen

worden toegelaten tenzij na agreatie van 't gouver

nement. 3 st. fol. dr.

3076. Circulaire van 't stadsbestuur. Dankbetuiging

voor betoonde milddadigheid bij eene collecte. 1 blz.

4°. dr.
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1823-1828.

1823-1825.

2 Juli 1824.

1824-1831.

1 Sept. 1824.

11 Febr. 1825.

18 Febr. 1825.

13 Mei 1825.

3077. Aanschrijvingen van controleurs der directe

belastingen om opgave van de verhuurde perceelen.

5 stuks fol.

3078. Van 't gemeentebestuur om opgave van even

tueele schulden, die uit eigen fondsen niet kunnen

voldaan worden. 3 st. fol.

3079. Circulaire van 't stadsbestuur tot geleide

eener kennisgeving dat geene geldelijke transactiën

door armbesturen kunnen gesloten worden zonder

machtiging van gedeputeerde Staten. 3 blz. 8°. druks.

(In duplo.)

3080. Aanschrijvingen over de viering van den

18" Juni als dank- en biddag. 5 stuks.

3081. Van 't stedelijk bestuur tot geleide van 't

koninklijk besluit van 26 Mei 1824 over het gratis

procedeeren van armbesturen en kerkeraden. 1 blz.

fol. en 3 blz. fol. druks.

3082. Aanschrijving van 't gemeentebestuur tot

het aanbevelen eener collecte ten behoeve van hen,

die in Noord-Holland door den watersnood schade

geleden hebben. 1 blz. fol.

3083. Van 't gemeentebestuur tot dankbetuiging

voor de betoonde milddadigheid bij de collecte van

den 15" en tot aanbeveling van eene nieuwe collecte

voor alle noodlijdenden in Nederland met bijgevoegde

kennisgeving. 2 blz. fol. en 1 vel in plano druks.

3084. Van 't ministerie, over den verkoop van
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24 Dec.

13 Nov.

18 Jan,

31 Jan.

23 Febr.

9 Maart 1827.

1825.

1826.

1827.

1827.

1827.

30 Oct. 1828.

certificaten uitgestelde schuld en kansbilletten. 1 blz.

fol. druks.

3085. Van 't gemeentebestuur tot geleide eener

publicatie van 17 Decemb. tot wering der bedelarij.

1 blz. fol. en 1 vel in plano druks.

3086. Van hetzelfde, met ingesloten kennisgeving

tot aanbeveling eener algemeene collecte ten behoeve

der noodlijdenden door de heerschende ziekte. Met

dankbetuiging, 23 Nov. 1826. 2 blz. fol. en 2 vel

in plano dr.

3087. Van hetzelfde, tot aanbeveling van eene

collecte voor hen, die ten gevolge der heerschende

ziekte noodlijdende zijn, met bijgaande kennisgeving

van 15 Januari en dankbetuiging van 27 Januari.

2 blz. fol. en 1 vel druks in plano.

3088. Van den ontvanger der registratie om opgave

van de onroerende goederen in 't bezit van openbare

gestichten, waarvan de autorisatie tot aanvaarding

verzuimd is aangevraagd te worden. 1 blz. fol.

3089. Kennisgeving van 't gemeentebestuur over

de inwisseling van oude tegen nieuwe koperen munt.

1 blz. fol.

3090. Van 't gemeentebestuur over de inwisseling

der oude koperen munt in verzegelde zakken van

f 10. 1 blz. fol.

3091. Dispositie van gedeputeerde Staten over 't

kwijten van jaarlijks 4 pCt. der inkomsten van
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11 Dec. 1828.

24 Dec. 1828.

9 April 1829.

22 Dec. 1829.

5 Jan. 1831.

8 Aug. 1831.

26 April 1832.

3 Oct. 1832.

goederen, die in de doode hand zijn overgegaan.

7 blz. 8°.

3092. Aanschrijvingen van gedeputeerde Staten van

N.-Holland, berichtende waartoe de instellingen van

liefdadigheid machtiging van gedep. Staten noodig

hebben. 7 blz. 80. druks.

3093. Dispositie van dezelfden, welke goederen, aan

kerken of diaconieën opkomende, vrij van rechten

zijn. In duplo 3 blz. 8°. druks.

3094. Van dezelfden, over de verplichting van

kerkelijke besturen, om hunne certificaten N. W. S.

te doen inschrijven op 't grootboek, met begeleidend

schrijven van 't stadsbestuur dd. 5 Mei. 3 blz. 8. dr.

3095. Kennisgeving van 't gemeentebestuur omtrent

het houden eener buitengewone collecte ten behoeve

der noodlijdenden. 1 vel in plano.

3096. Van 't gemeentebestuur, dat eene algemeene

collecte bij de huizen gehouden zal worden, door de

leeraren in de godsdienstoefening aan te bevelen.

1 vel druks in plano.

3097. Aanschrijving van burg. en wethouders tot het

houden van een dank- en bededag op 14 Aug. 1 blz. fol.

3098. Circulaire van uitnoodiging tot het bijwonen

van de begrafenis van J. C. J. van Speijk. 1 blz. 4°. dr.

3099. Aanschrijving van 't gemeentebestuur: voor

bidding voor prinses Marianne. 1 blz. fol.
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8 DeC 1832.

14 Dec. 1832.

4 April 1833.

29 Dec. 1835.

17 Juni en

29 Aug. 1836.

24 Jan. 1837.

7 April 1837.

1 Sept. 1837.

3100. Aanvraag van 't kerkgebouw door 't gemeente

bestuur voor de inschrijving ten behoeve van den

landstorm met nader bericht van 17 December.

2 blz. fol.

3101. Van 't gemeentebestuur met bijgevoegd kon.

besluit van 8 Dec. om openlijk dank te zeggen voor

de herstelling van Prinses Marianne. 1 blz. fol.

en 1 blz. fol. druks.

3102. Van 't gemeentebestuur, met inliggend

koninklijk besluit van 25 Maart: voorbidding voor

Prinses Frederik. 1 blz. fol. en 1 blz. fol. druks.

3103. Van den minister van eeredienst tot geleide

van een kon. besluit met bijlage, regelende de ker

kelijke aangelegenheden der christelijke gemeenten

in Ned. O.-Indië. 6 stuks.

3104. Aanschrijvingen van burg- en weth. met bij

gaande kon. besluiten tot dankzegging voor de beval

ling van Prinses Frederik. 1 blz. fol. en 1 blz. fol. dr.

3105. Kennisgeving van dezelfden omtrent het

houden eener collecte ten behoeve der noodlijdenden

door de stormen van 29 Nov. en 25 Dec. 1836 in

Holland. 1 vel druks in plano.

3106. Aanschrijving van dezelfden met bijgaande

kon. besluiten tot voorbidding voor Prinses Marianne.

4 st. fol.

3107. Van den minister van eeredienst tot geleide

van de Zondagswet. 5 blz. 8°. druks.
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24 Juli 1838.

13 Sept. 1838.

21 Sept. 1839.

28 Oct. 1840.

30 Juni 1841.

10 Juli 1841.

10 Juni 1842.

3108. Van burgemeester en wethouders tot geleide

eener dispositie van ged. Staten van N.-Holland over

't verkoopen of bezwaren van kerkelijke goederen.

2 blz. 8°. en 1 blz. fol.

3109. Van dezelfden tot geleide eener dispositie

van den gouverneur van N.-Holland over den vrij

dom van huurwaarde voor goederen, die uit de doode

hand in den handel overgaan. 3 blz. 8°.

3110. Dispositie van den gouverneur van N.-Holland

toelichtende het kon. besluit over 't oprichten en

herbouwen zoowel als over 't afbreken en vervreemden

van kerkgebouwen. 3 blz. 8°. dr. en 1 blz. fol.

3111. Kon. besluit, (vgl. n°. 3103), regelende de

kerkelijke aangelegenheden van de christelijke ge

meenten in Ned. O.-Indië en reglement op het bestuur

der Protest. kerk in Ned.-Indië, (in 6 ex.) met be

geleidend schrijven van den minister van eeredienst.

23 NOV. 1840.

31 12. Mededeeling van 't gemeentebestuur eener

resolutie van gedeputeerde Staten van N.-Holland

om geen subsidie te verleenen aan kerken enpastorieën,

tenzij zij voldoende tegen brandschade verzekerd

zijn. (In triplo.) 3 blz. 8°. dr.

3113. Aanschrijving van 't gemeentebestuur tot

dankzegging voor de bevalling van prinses Frederik.

1 blz. fol.

3114. Van den minister van eeredienst, over vrijdom

van zegel aan kerkbesturen bij 't inleveren van reques

ten verleend. 2 blz. 80. dr.

30
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15 Jan. 1842.

Dec. 1842.

22 Sept. 1843.

19 April 1844.

9 Aug. 1844.

13 Maart 1847.

24 April en

8 Sept. 1847.

11 Oct. 1855.

3115. Van den directeur van 't kabinet des konings,

met missive van den minister van eeredienst, 22 Jan.

1842 over 't geven van leerstellig godsdienstonder

wijs op de openbare scholen door leeraars en gods

dienstonderwijzers der verschillende gezindten buiten

de schooluren. 4 blz. 8°. dr., met begeleidend schrijven

van 't gemeentebestuur, 14 Febr. 1842. 1 blz. fol.

3116. Rapport van een kerkeraads-commissie, over

den dank- en bededag, door het gouvernement uit

geschreven. 5 blz. fol.

3117. Aanschrijving van 't gemeentebestuur, tot ge

leide eener dispositie van den minister van eeredienst

om een dankgebed te houden voor de bevalling van

de prinses van Oranje. 1 blz. fol. en 1 blz. fol. dr.

3118. Van 't gemeentebestuur, over eene collecte

ten behoeve van het dorp Aalsmeer. 1 blz. fol.

3119. Van 't gemeentebestuur, met inliggende mini

steriëele aanschrijving, 3 Mei 1844, en koninklijk

besluit naar aanleiding der bevalling van de erfgroot

hertogin van Saxen-Weimar-Eisenach. 4 stuks fol.

3120. Van 't gemeentebestuur, om opgave van de

getalssterkte der gemeente. 1 blz. fol.

3121. Aanschrijvingen tot het houden van een bid

dag op den 25 Mei en een dankdag op 26 Sept.

1847, wegens het tweejarig misgewas der aardappelen.

8 st. fol.

3122. Van 't gemeentebestuur, om mededeeling of
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23 Aug. 1858.

1858-1880.

20 Aug. 1859.

14 Dec. 1872.

16 Oct. 1798.

27 Nov. 1798.

er bedenkingen bestaan tegen de stichting van een

nieuw kerkgebouw voor de Christ. Afg. gemeente

op de Keizersgracht bij de Leidschestraat. 2 blz. fol.

3123. Brief van 't gemeentebestuur, over 't verleenen

van toegangsbewijzen bij brand. 1 blz. fol.

3124. Aanschrijving van 't gemeentebestuur tot

het opmaken van een verslag aangaande den staat

der gemeente. 20 stuks fol.

3125. Missive van den minister voor de zaken van

Herv. eeredienst, tot geleide van 't reglement op het

bestuur der Protestantsche kerk in Ned.-Indië vast

gesteld bij kon. besluit van 6 Aug. 1859. Samen

5 blz. fol.

3126. Aanschrijving wegens herziening der grond

belasting. 2 blz. fol.

2. Schikking over 't eigendomsrecht van de kerkge

bouwen vroeger bij de Roomsch-Katholieken, thans

bij de Hervormden in gebruik.

a. MET DIE BIJ 'T LAM.

3127. Aanschrijving van de municipaliteit van Amst,

tot geleide eener notificatie, om de bewijsstukken in

te leveren, die de plaatselijke besturen bij de beschik

king over de kerkgebouwen noodig hebben. 1 blz.

4°. en 1 blz. fol.

3128. Van dezelfde, aandringende op uitvoering der

vorige aanschrijving. 1 blz. 4°.

30 *



468

1798-1800. 3129. Verzameling van stukken behelzende het ont

werp van schikking over de kerkgebouwen der eertijds

heerschende gezindte binnen Amsterdam. 53 blz.

fol. dr.

14 Maart 1soo. 3130. Tegenbedenkingen op het ontwerp van schik

king enz. door gecommitteerden der R. Katholieken,

met begeleidende missive. 19 en 1 blz. fol. dr.

23 Maart 1800. 3131. Brief van den kerkeraad der Presbyteriaansche

gemeente, over de van staatswege verordende schik

king omtrent de kerkgebouwen. 2 blz. fol.

Maart en April 3132. Rapport aan de municipaliteit over de inge

1800. komen antwoorden op 't ontwerp van schikking. (In

duplo), 64 blz. fol. dr.

11 Juni 1800. 3133. Memorie van bedenkingen door kerkvoogden

der Hervormde gemeente. 19 blz. fol. dr.

16 Juni 1800 3134. Memorie ingediend door de commissie tot de

kerkelijke zaken van de Walsche gemeente. 16 blz.

fol. dr.

16 Oct. 1800 3135. Tweede rapport der commissie inhoudende

advies over de aanmerkingen op het ontwerp van

schikking ingekomen. (In duplo), 55 blz. fol dr.

20 Febr. 1800 tot 3136. Vijf aanschrijvingen der commissie, belast met
11 Jan. 1801. - - -- -

het ontwerpen eener schikking over de kerkgebouwen

der Herv. gemeente, meteen kopie-antwoord. 10 blz.fol.

14 Jan. 1801. 3137. Tweede memorie door de commissie tot de

kerkelijke zaken der Walsche gemeente. 17 blz. fol. dr.
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1801.

24 Febr. 1800.

(Ca. 1800.)

26 Juni 1800,

27 Juni 1800.

9 Juli 1800.

3138. Memorie op het tweede rapport der commissie

belast met het ontwerp eener schikking over de kerk

gebouwender voormaals heerschende kerk. 59 blz. 8°. dr.

b. MET DIE IN DE ZON.

3139. Brief van de commissie tot het vervaardigen

van een ontwerp van schikking over de kerkge

bouwen te Amst., ten geleide van drie ex. van een

ontwerp, en hun oordeel daarover vragende.2 blz. fol.

3140. Van de Roomsch-Katholieke commissie te

Amst., ten geleide van twee ex. van hare bedenkin

gen tegen het ontwerp van schikking te Amsterdam.

1 blz. fol. dr.

3141. Van gelijken inhoud als n°. 3130.

3142. Brief van de Ned. Geref. gem. te Amst, ten

geleide van twee ex. waarin bedenkingen tegen het ont

werp van schikking omtrentde kerkgebouwen.1 blz. fol.

3143. Van de Walsche gemeente te Amsterdam,

ten geleide van 1 ex. bedenkingen tegen het ontwerp

van schikking. 1 blz. fol.

3144. Van de commissie tot het vervaardigen van

een ontwerp van schikking over de kerkgebouwen,

ten geleide van eenige ex. van het rapport der com

missie op de ingekomen antwoorden en bedenkingen

2 blz. fol.
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1747.

1747.

12 Dec. 1810.

12 Oct. 1814.

1 Sept. 1858.

28 Juli 1853.

3. Aanspraken en Verzoekschriften.

3145. ADR. LoosJEs, aanspraak aan Prins Willem

IV uit naam van de Doopsgezinden in N.-Holland en

West-Friesland benevens de antwoorden. 12 blz. 4°.

3146. P. SMIT, aanspraak uit naam der drie Amster

damsche Doopsgez. gemeenten aan Willem IV, Prins

van Oranje. Met 2 bijlagen, 20 blz. 4°.

3147. Brief van W. Bruyn te Westzaan over de

wenschelijkheid dat al de Doopsgez. kerkeraden ge

zamenlijk (evenals de Hervormde) zich tot de regeering

bij request wenden om uitbetaling der interesten tot

het volle bedrag. 2 blz. 4°.

3148. Besluit over het indienen van verzoekschriften

voor kerkelijke collegiën en personen. 1 blz. fol. dr.

3149. Brief van eene commissie uit de kerkeraden

der Nederl. Walsche en Engelsche Herv. gemeente

over het indienen van een adres bij den minister

van binnenlandsche zaken betreffende de pleizier

treinen. 1 blz. 4°.

3150. Adres der Synodale commissie van de Evang.

Luth. kerk aan den koning wegens de invoering der

Roomsch-Katholieke Bisschoppelijke Hiërarchie hier

te lande. 3 blz. fol. dr.

3151. Aan de leden van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal tot ondersteuning van 't ingediende

wetsontwerp ter regeling van het toezicht over de

onderscheidene kerkgenootschappen. Ingediend door
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18 Januari 1697.

de kerkeraden der Ned. Herv. Walsche, Hersteld

Luthersche,Remonstrantsche en Engelsche Hervormde

gemeente en door enkele particulieren. 2 blz.fol. dr.

4. Vrijdom van Lasten. (*)

1. BIJ 'T LAM.

3152. Juridiek betoog, zond. datum, “dat het corpus

van de gemeene armen der Mennisten, binnen de

stad Amsterdam, in den jare 1659 heeft bestaan, als

een geoorloofd en geapprobeerd corpus, habiel om te

acquireren en te erven bij titel van legaat, institutie

enz.” 21 blz. fol.

3153. Advies door vier rechtsgeleerden te Amst bij

den kerkeraad van het Lam ingeleverd, om hun

college te doen erkennen als een godshuis en publiek

college, ten einde daardoor de voorrechten te genieten,

aan zoodanige lichamen toegekend. 3 blz. fol.

3154. Aanteekeningen enz. omtrent den vrijdom van

verponding, aan de gemeente door Warendorp, ten

opzichte van het kerkgebouw, enz., verzekerd, met

de bedenkingen, door zijne erven daartegen ingebracht.

45 stukken in versch. formaten.

14 Febr. 1673- 3155. Kwitanties over betaalden 100" en 200" pen
23 Oct. 1714.

ning en stortingen tot de kapitale leening van 1673.

45 stuks.

(*) De bewijzen van vrijdom van lasten aan gestichten der

gemeente verleend, zie in Afd. IIF, n°. 427-608.
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5 Maart 1674.

12 Maart 1678.

1 April 1678

31 Maart 1679.

29 Maart 1679.

8 Juni 1679.

2 Dec. 1681.

1682-83.

6 Aug, 1682.

3156. Request aan burgemeesters van Amsterdam

om vrijstelling van den 200" en 100en penning voor

de hofjes en gestichten der vereen. Waterl., Vlaamsche

en Friesche gemeente. 1 blz. fol.

3157. Request van diakenen aan 't gerecht van

Amsterdam om vrijstelling van zegel op obligaties

en op huurceelen van huizen toebehoorende aan 't

weeshuis met gunstig apostil. 1 blz. fol.

3158. Voorwaarden der verpachting van denimpost

op de turf en de kolen verordend door de Staten van

Holland en West-Friesland. 12 blz. 4°. 2 ex.

3159. Formulier bij de verpachting van turf en kolen,

waarbij 't weeshuis verklaard wordt een publiek gods

huis te zijn. (In duplo), ieder 1 blz. fol.

3160. Deurwaarders-exploit, beteekend aan T. de

Vries als regent van 't weeshuis, om te voldoen den

impost over de turf, die in 't weeshuis niet verbruikt

is geworden. 1 blz. fol.

3161. Besluit van de Staten van Holland en West

Friesland, waarbij de aan de gem. bij 't Lam en de

Zon verleende vrijdom van verponding tijdelijk wordt

opgeheven, met vergunning om zich daarover bij nader

request tot de Staten te vervoegen. (In duplo.)

3162. Formulieren voor den vrijdom van accijns op

de turf. 3 stuks. 4 blz. fol.

3163. Kopie-request van den kerkeraad bij het Lam

aan de Staten van Holland en West-Friesland, om
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20 Mei 1683.

vrijdom van de uitgeschrevene buitengewone verpon

ding, met apostil van 6 Aug. 1682, waarbij het in

handen eener commissie gesteld wordt en met de

gunstige eindresolutie, daarop genomen. In zeven

afschriften. Als bijlage: request aan burgem. te dier

zelfde zake. 2 blz. fol. en 4 blz. fol.

3164. Verklaring van diakenen bij 't Lam, nader

bekrachtigd, 28 Juli 1683, omtrent de rentebrieven

obligatiën en huizen, die aan hunne gemeente toe

behooren. 8 blz. fol.

(volgens inhoud 3165. Verzoekschrift aan de Staten van Holland en

1683.)

28 Sept. 1683.

West-Friesland over de moeielijkheden, die de impost

meesters over de turf hun veroorzaken met schrijven

van David Rutgers, 7 Sept. 1684 ter ondersteuning

van 't request. 3 en 1 blz. fol.

3166. Besluit van schepenen van Amsterdam dat

de impostmeesters de gewone ceelen voor de turf

aan diakenen afleveren. 1 blz. fol.

(Volgens inhoud 3167. Request van de pachters van de turf aan de
1683 of 1684.)

2 Sept. 1684.

22 Sept. 1684.

Staten van Holland en West-Friesland, om diakenen

van de gemeente bij 't Lam te noodzaken tot het

opslaan van de armenturf in een afzonderlijken daar

voor bestemden schuur. 3 blz. fol.

3168. Aanvraag van diakenen om ceelen voor im

postvrije turf ten behoeve der armen, waarop gunstig

besluit. 1 blz. fol.

3169. Request aan de Staten van Holland en West

Friesland door diakenen wegens moeielijkheden met
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de impostmeesters van de turf met apostil, waarbij

de Staten het nader onderzoek aan eene commissie

opdragen. 3 blz. fol., hier bijgevoegd twee concepten

voor een request van gelijken inhoud.

7 Aug. 1686. 3170. Dagvaarding van impostmeesters, tot het in

leveren der ceelen. '/2 blz. fol.

Maart 1688. 3171. Verklaring omtrent de huizen toebehoorende

aan de Luthersche gemeente, aan de Doopsgezinde

bij het Lam, aan de Doopsgez. in de Zon en aan de

Collegianten. 3 blz. fol.

1688-1694. 3172. Zeven plakkaten van de Staten van Holland

en West-Friesland, betreffende het heffen van ver

schillende belastingen. 1 vel plano en 46 blz. 4°. dr.

3 Febr. 1691. 3173. Arbitrale verklaring van P. Rendorp in het

geschil tusschen diakenen en impostmeesters van de

turf. 1 blz. fol.

29 Sept. 1692. 3174. Verklaring van diakenen over de huizen en

obligatiën aan de gemeente toebehoorende. 2 blz. fol.

2 en 3 Juni 1694. 3175. Aanteekening van David Rutgers over de

wijze waarop hij de instandhouding van de vrij

dommen, vroeger aan de gemeente toegekend, heeft

weten te handhaven. 4 blz. fol.

1## en 3176. Verklaringen van diakenen over de huizen,

die 't eigendom zijn der gemeente. 2 blz. fol.

2 Juni 1702, 3177. Verklaring van burg, dat de kapitalen in bijlig

gende lijsten gespecificeerd aan de gemeente bij 't
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13 Maart 1703.

22 Febr. 1708.

1713 en 1714.

21 Juni 1714,

Maart 1716.

Jan. 1717.

Lam toebehooren en derhalve vrij van rechten zijn.

4 blz. fol.

3178. Request van diakenen aan burgemeesters

van Amsterdam om gehandhaafd te worden in den

vrijdom van den 200" penning waarover moeilijk

heden rijzen met den ontvanger-generaal. (Annex

de bescheiden daar op betrekkelijk.) 5 blz. fol.

3179. Brief van A. Frabritius te Haarlem, omtrent

de 100° penningen over eene obligatie te voldoen.

1 blz. 49.

3180. Opgaven en berekeningen van hetgeen de

gemeente aan landsbelastingen over hare obligatiën

schuldig zou zijn, indien de vrijdom werd opgeheven.

9 stuks.

3181. Rapport van Jacob van Beek aan diakenen

over de wijze, waarop hij zoowel bij burgemeesters

als bij de Staten-Generaal afschrijving heeft gekre

gen van de belastingen, die de gemeente anders

over hare obligatiën en huizen zou hebben moeten

voldoen, met daartoe behoorende bescheiden. 3 stuks.

Hieraan zijn toegevoegd brieven van zijn mede

gecommitt. J. de Haas over deze zaak met 2 kopieën

van genoemde bescheiden. Samen 8 blz. fol.

3182. Verklaring van diakenen omtrent de obligatiën,

die aan de gemeente toebehooren, met twee brieven

over den vrijdom van landsbelastingen daaraan toe

gekend. 3 blz. fol. en 1 blz. 4".

3183. Verklaring van diakenen over den eigendom
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8 April 1718.

5 Dec. 1730.

15 Jan. 1737.

Jan. 1737.

21 Oct. 1738.

Maart 1740.

11 Dec. 1747.

van een rentebrief met besluit van burgemeesters

om dien vrij te stellen van den 200" penning. 2 blz. fol.

3184. Request van diakenen aan schout en schepenen

om in hunne armenzaken gratis te mogen proce

deeren: met gunstig appointement. (In duplo.)

2 blz. fol.

3185. Van de leeraren der gemeente bij 't Lam aan

burgemeesteren om vrijgesteld te worden van de be

taling van 't wachtgeld, met gunstig app. 1 blz. fol.

3186. Extract uit de resolutiën van de Staten van

Holland, waarbij aan de kerken en “pieuse gestichten”,

ook van de Doopsgezinden, vrijdom van verponding

wordt toegekend. (Gedrukt) 1 blz. fol. in duplo.

3187. Aanteekening over vrijdom van lasten door

de Staten van Holland en West-Friesland verleend.

1 blz. fol.

3188. Octrooi der Staten van Holland en West

Friesland, waarbij op verzoek van Gosewijn Centen

als voogd over Jan en Job van de Rijp Centen,

vrijdom van verponding aan het onlangs gestichte

Rijpenhofje verleend wordt. Op perkament, 3 blz.

Met kopie op zegels. 2 blz. fol.

3189. Bescheiden gediend hebbende tot het erlangen

van vermindering der verponding over verschillende

huizen aan de gemeente toebehoorende. 16 stuks.

3190. Verklaring van vrijdom van den 100" penning

voor het Rijpenhofje. 1 blz. 4°.
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5 Nov. 1795.

1796-1804.

4 Oct. 1796.

13 Oct. 1796.

1734.

3191. Request van diakenen aan burgemeesteren

om voortdurenden vrijdom van impost op het bier;

met twee bijlagen dd. Maart en Juli 1775. Samen

5 blz. fol.

3192. Akte tot restitutie en tot verleening van vrij

dom van imposten door de representanten van het

volk van Amsterdam toegestaan, waarbij gevoegd zijn

het request en nader request door diakenen daarover

ingeleverd. 4 blz. fol.

3193. Besluiten der municipaliteit tot bevestiging van

de vorige akte voor twaalf maanden, waarvan die van

1801 voor 't eerst voor de Vereen. gemeente. 8 stuks.

3194. Aanschrijving van den raad der stad Amst,

om opgaaf van de octrooien aan de gemeente of hare

gestichten verstrekt. 1 blz. 4°.

3195. Kopie-brief aan den raad der stad Amst.,

omtrent de verschillende octrooien en vrijdommen,

vroeger van staatswege aan de gemeente en hare

stichtingen verleend. 3 blz. fol.

3196. Kopie van eenige brieven, requesten en andere

bescheiden in 1807 door gecommitteerden van de

Remonstrantsche Broederschap opgesteld tot het ver

krijgen van vrijdom van rijkslasten. 8 blz. fol.

2. De Zon.

3197. Request van den kerkeraad aan burg. om

vrijdom van verponding voor hun kerkgebouw en



478

3 Maart 1774.

22 Juni 1797.

24 Jan. 1798.

13 Oct. 1736.

hun hofje in de Tuinstraat, met inliggende aanslag

biljetten. 2 blz. fol.

3198. Concept-aanvrage om vrijdom van lasten voor

het armenhuis waartoe het kerkgebouw van de Friesche

gemeente nu sedert twee jaren is ingericht. Zond.

dagt., maar volgens inhoud 1768. 1 blz. fol.

3199. Brief van den diaken Andries Apostool, aan

Pieter Kops, over den vrijdom van impost in 1677

door de Staten van Holland aan het godshuis in de

Tuinstraat verleend en in 1679 over de geheele dia

conie uitgebreid: er werd nu bezwaar gemaakt over

vrijstelling van impost voor den wijn. (Volgens aan

teekening is aan de zaak geen gevolg gegeven.)

1 blz. fol.

3200. Resolutie van het prov. committé van Holland,

tot afschrijving van de verponding op kerkgebouwen

en godsd. gestichten. 1 blz. druk fol.

3201. Besluit van 't gemeentebestuur, waarbij de

diaconie van lands- en stadsimposten tot 31 Jan.

1799 wordt vrijgesteld. 2 blz. fol.

3. De Kruikjes.

3202. Octrooi van de Staten van Holland, c. s., waarbij

vrijdom van alle gemeene landsimposten en accijnsen

verleend wordt aan de gemeente der Oude Vlamingen,

op de N. Z. Achterburgwal te Amsterdam. Opper

kament, met uithangend groot zegel op francynen

staarten. Fol.
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21 Jan. 1729. 3203. Extract-resolutie van burgem. te Amsterdam,

waarbij aan de Oude Vlamingen op hun verzoek vrij

dom van stadsimposten en accijnsen wordt verleend.

1 blz. fol.

4. Jan Jacobsgezinden.

3204. Request van diakenen der Friesche gemeente

te Amsterdam aan burg., om vrijdom van accijns

voor de turf, die aan de bedeelden verstrekt wordt,

gefiatteerd bij apostil van 27 Mei 1729. 1 blz. fol.

5. Vereenigde Gemeente.

11 Mei 1801. 3205. Besluit van de municipaliteit, om den vrijdom

van lands- en stadsimposten vroeger door de beide

gemeenten, het Lam en de Zon, genoten, aan de nu

vereenigde gemeente toe te kennen. 2 blz. fol.

31 Jan. 1799 en 3206. Model-requesten om vrijdom van impost. Samen

* *** " 2 blz. fol. en model gunstige beschikking daarop,

30 Jan. 1805. 1 blz. fol. dr.

20 Febr. 1806. 3207. Aanschrijving van wethouders, om opgaaf van

't geen de diaconie aan landsimposten over 1805

heeft moeten voldoen. 1 blz. fol. druk.

15 April 1806, 3208. Kennisgeving van thesaurieren, volgens besluit

van 15 April 1806, omtrent restitutie van imposten.

1 blz. fol. druk.

15 Maart 1806. 3209. Aanschrijving van den opziener der nationale



480

6 April 1809.

20 April 1809.

24 April 1809.

5 en 21 Juni 1809.

21 Sept. 1809.

21 Juni 1809.

11 Dec. 1810.

26 Maart 1813.

middelen, om de opgave in no. 3206 verlangd, alsnog

in te zenden. 1 blz. fol. dr.

3210. Brief van de commissie tot de verponding,

om informatie naar aanleiding van een verzoekschrift

door diakenen bij den koning ingediend om vrijdom

van verponding over de hofjes en 't Oude-Vrouwen

huis. 2 blz. fol.

3211. Van dezelfde, verzoekende informatie om

trent het gebruik der gebouwen, waarvoor vrijdom

van verponding gevraagd is. 1 blz. fol.

3212. Van dezelfde, om nauwkeurige opgave van

de perceelen bij de gemeente in eigendom of door

haar beheerd. 1 blz. fol.

3213. Bescheiden betreffende vrijdom van verponding

van de hofjes en het Oude-Vrouwenhuis. 6 stuks.

3214. Modelstaten ter invulling voor het ontvangen

van restitutie van betaalde imposten met geleidende

missive. 10 blz. fol. dr.

3215. Bescheiden betreffende restitutie van impost

en vrijdom van verponding voor weeshuis en diaconie.

3 stuks.

3216. Aanschrijving van den ontvanger der beschre

ven middelen, over restitutie van vroeger verleende

vrijdommen. Met bijlagen. Samen 8 blz. fol.

20 Febr. 1810.

3 Mei 1815. 3217. Van den stadsthesaurier om de vereischte

stukken in te leveren tot bekomen van restitutie van

stadsimposten. 1 blz. fol.
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21 Oct 1830.

3 en 7 Juni

1831.

Juni 1831.

3 Oct. 1831.

3 Sept. 1838.

1843.

24 Dec. 1858.

27 Maart 1805.

3218. Van 't stadsbestuur, over de kwijtschelding

van rente aan gestichten van weldadigheid. 3 blz. 8°. dr.

3219. Twee aanschrijvingen tot het voldoen van de

aan het rijk verschuldigde rechten over een achter

huis en erf in de Prinsenstraat. 1 en 2 blz. fol.

3220. Request van diakenen, om vrijstelling van

bedoelde rechten. (Concept en kopie.) Samen 3 blz. fol.

3221. Kon. besluit, houdende gunstige beschikking

op 't vorige request. 3 blz. fol.

3222. Dispositie van gedeputeerde Staten van Noord

Holland, over vrijstelling van belasting der huur

waarde voor goederen, die binnen eenjaar na bekomen

machtiging tot aanvaarding weer uit de doode hand

in den handel overgaan. 3 blz. dr. 8".

3223. Concept-request aan de Tweede Kamer der

Staten-Generaal om volledige vrijstelling van de uit

geschreven buitengewone belasting op de bezittingen

voor de diaconie. 3 blz. fol.

3224. Aanschrijving van 't gemeentebestuur, dat de

vrijdom van accijnsen aan 't Oude-Vrouwenhuis toe

gekend, met 1°. Januari 1859 wordt ingetrokken.

2 blz. fol. -

5. In zake Bedeeling.

a. WETTEN.

3225. Brief van wethouders der stad, tot geleide

31
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17 Juni 1808.

20 Maart 1822.

30 Sept. 1822.

1851.

van twee exemplaren van het reglement van het

armbestuur te Hamburg 1788 door het depart. bestuur

van Holland ter navolging aangeboden. (Reglementen

ontbreken.) 2 blz. 4°. dr.

3226. Kon. besluit omtrent de boete, verschuldigd

wegens het weigeren van de betrekking als armbe

zorger. 1 blz. fol. dr.

3227. Dispositie van gedeputeerde Staten van Noord

Holland omtrent een artikel der armenwet van 28 Nov.

1818, met begeleidend schrijven van 't stadsbestuur.

3 blz. fol.

3228. Aanschrijving van 't stadsbestuur om de

reglementen over armbedeeling met bovenstaande

wetsduiding in overeenstemming te brengen. 2 blz. fol.

3229. Stukken betreffende een ontwerp van wet op

't armbestuur.

a. Ontwerp van wet. 47 blz. 8°. dr.

b. Verzoekschriften ingedienddoor de synode derNed.

Herv. kerk en de Ned. Herv. gemeente te Amst.

in 4 stuks, die te 's Gravenhage, de Walsche Herv.

gem. alhier (in duplo) en te 's Gravenhage, de Ev.

Luth., (in duplo) de Remonstrantsche, (in triplo)

het Roomsch-Katholieke oude armenkantoor al

hier, en van Ds. A. door Toorenenbergen, met bege

leidend schrijven (het verzoekschrift ontbreekt.)

c. Commissie-rapport met kopie, 18 Dec. 1851 met

klad en bijlagen.

d. Verzoekschrift van diakenen aan de Tweede

Kamer over deze ontwerpwet, 3 blz. fol., met

begel. missive, 7 Maart 1852, en van de Doops
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gezinde gemeenten te Hengeloo en Deventer,

Maart en April 1852. 6 blz. 40. en 2 blz. fol.

23 Oct. 1851. 3230. Brief van de gemeente te Haarlem over maat

regelen te nemen ten aanzien van 't ingediend ont

werp van armenwet. 1 blz. 4°.

22 Dec. 1851. 3231. Van dezelfde, over 't indienen van een adres

ter zake der armenwet. 1 blz. 80.

15 Febr. 1853. 3232. Stukken betreffende een ontwerp van wet.

a. Ontwerp van wet, in duplo. 64 blz. 8°. en 6 blz. fol.

b. Verzoekschrift daarover ingediend, Maart 1853,

in duplo.

c. Verzoekschriften ingeleverd door de Ned. Herv.

gem., 7 April 1853, de Walsch Herv., 23 Maart

1853, de Ev. Luth., 4 Maart 1853, de Remon

stranten, 7 Maart 1853, het Roomsch-Katholieke

oude armenkantoor, 5 Maart 1853, allen te Amst,

het laatste met begeleidend schrijven.

d. Brief van Deventer, 19 April 1853, over het

wenschelijke van de indiening van een adres.

1 blz. 4".

3 Dec. 1853. 3233. Stukken betreffende een ontwerp van wet op

't armbestuur.

a. Rapport der commissie, 19 Jan. 1854.

b. Verzoekschrift der Ev. Luth. gem. 3 Maart 1854,

in triplo.

24 Maart 1854. 3234. Adres van regenten van 't Roomsch-Katho

lieke oude armenkantoor, met begeleidende missive,

(in duplo). 2 blz. fol. en 1 blz. 8°.

14 April 1853. 3235. Brief van diakenen der Walsche gemeente,

31 *
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3 en 14 Jan. 1801.

5 April 1805.

10 Aug. 1810.

1810-1813.

23 Sept. 1811.

28 April 1818.

11 Nov. 1840.

tot geleide van een afdruk hunner petitie in zake

de armenwet. 1 blz. 4".

b. ALGEMEENE MAATREGELEN.

3536. Brieven der directie tot uitdeeling van spijs

aan behoeftigen te Amsterdam, met aanbieding van

eenige spijskaartjes ter beschikking van de gemeente.

6 blz. 4°. en fol. 3 stuks.

3237. Circulaire van de commissie tot correspon

dentie over het armwezen binnen Amsterdam, over

werkverschaffing. 2 blz. fol. druks.

3238. Brief van den minister van binnenl. zaken,

tot geleide van een keizerlijk decreet over de op

richting van een genootschap de Société Maternelle

genoemd. 8 blz. fol., kopie en druk.

3239. Van den directeur der oeconomische spijsuit

deeling, tot geleide van 300 lootjes ten behoeve der

armen. 4 st. ieder 1 blz. 4°.

3240. Van 't stadsbestuur tot geleide van 90 loten,

uit te reiken aan de bedeelden voor de openbare uit

deeling van wijn en levensmiddelen ter gelegenheid

van 's keizers verblijf alhier. 1 blz. fol.

3241. Aanschrijving van 't gemeentebestuur om

opgave van de regeling der weezenverpleging. 2 blz.fol.

3242. Kennisgeving van 't gemeentebestuur dat

de gelden uitgetrokken voor volksfeesten bij de
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25 Sept. 1845.

13 Aug. en

2 Sept. 1846.

31 Dec. 1853.

23 Jan. 1854.

19 Febr. 1855.

Juni 1855.

Juni 1855.

inhuldiging van den koning aan de armbesturen

zullen uitgereikt worden voor een extrabedeeling

hunner verpleegden. 1 blz. fol.

3243. Aanschrijving van 't gemeentebestuur over

't wenschelijke, om zich in tijds van levensmiddelen

te voorzien tegen den winter, die wegens de mis

lukking van den aardappeloogst voor de armen zeer

zwaar dreigt te zijn. 2 blz. fol.

3244. Brieven van armbesturen verzoekende inlich

tingen omtrent leden der Doopsgez. gemeente die

zich bij hen om onderstand hebben aangemeld. 2st,

ieder 1 blz. fol.

3245. Brief van de algemeene commissie tot onder

steuning van behoeftigen om medewerking bij de

uitreiking der door haar verzamelde gelden, met

inliggende circulaire. 3 blz. fol. en 1 blz. 49.

3246. Van dezelfde tot geleide eener gift. 2 blz. fol.

3247. Van de Raadscommissie tot onderhandeling

met verschillende kerkelijke armbesturen: uitnoodi

ging van gecommitteerden om met haar te beraad

slagen. 1 blz. fol.

3248. Van de redactie van het tijdschrift voor 't

armwezen verzoekende inteekening op dat tijdschrift.

1 blz. 4°. dr.

3249. Van de commissie tot voorbereiding van het

tweede Ned. congres over 't armwezen: oproeping

tot een vergadering in September. 1 blz. 4°. dr.
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31 Aug. 1855.

10 Jan. 1856.

17 Jan. 1856.

Maart 1856.

25 Febr. en

29 April 1857.

15 Aug. 1804.

27 Sept. 1804.

23 Aug. 1808.

24 Nov. 1809.

3250. Van dezelfde: afschrijving dier bijeenkomst.

1 blz. 4°. dr.

3251. Aanschrijving van 't gemeentebestuur te

Nieuwendam over vergoeding van bedeeling door

Rotterdam uitgekeerd aan een verpleegde, die te

Nieuwendam domicilie van onderstand heeft en lid

is der Doopsgez. gemeente. 2 blz. fol.

3252. Van 't gemeentebestuur over de bedeeling

van een hier armlastige. 1 blz. fol.

3253. Circulaire van de commissie voor het tweede

Ned. congres over 't armwezen: uitnoodiging tot

bijwoning van 't congres. 1 blz. 4°. dr.

3254. Brieven van 't gemeentebestuur over ver

goeding van bedeeling door burgerlijke armbesturen

elders aan Doopsgezinden verstrekt. 2 st. 3 blz. fol.

c. GETALsoPGAvE.

3255. Circulaire van de commissie tot correspondentie

over het armwezen binnen deze stad, inhoudende

eenige statistische vragen. 2 blz. dr. fol.

3256. Antwoord op de vorige waarbij de gevraagde

statistische mededeelingen verstrekt worden. 4 blz. fol.

3257. Aanschrijving van den burgemeester om op

gaaf van het getal der weeskinderen, de kosten der

verpleging enz. 1 blz. fol. dr.

3258. Van den requestmeester-generaal aan den
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president-diaken, om zich aan zijn bureau te vervoe

gen tot het geven van inlichtingen over alimentatie.

1 blz. 4°.

1811 tot 1855, 3259. Van 't stadsbestuur om statistische opgaaf

over de bedeelden met inliggende tabel benevens

commissierapporten te dier zake 1839, 1844 en 1854

en nota 1855. 16 stuks.

14 Oct. 1812, 3260. Van den maire aan diakenen om opgave van

behoeftigen, die aan 't hoofdzeer lijden. 1 blz. fol.

1815-1842. 3261. Van den commissaris der politie om opgave

van het getal bedeelden. 12 st.

Jan. 1818, 3262. Kopie-brief aan N. N. in antwoord op een aan

gevraagde statistische opgaaf van bedeeling. 3 blz. 4°.

18 sept. 1828. 3263. Aanschrijving om opgave van bedeelden, die

aan ongeneeslijke kwalen lijden met bijgevoegde

tabel. 1 blz. fol.

7 Maart 1833 en 3264. Aanschrijvingen van gedeputeerde Staten der
31 Jan. 1839. prov. Noord-Holland, over nieuwe modellen voor de

jaarl. opgave omtrent de instellingen van weldadig

heid. 8 blz. 8°. Met acht modelstaten, alles gedrukt.

6## 3265. Brieven van N. S. Calisch, over mededeelin

gen door hem verlangd omtrent de liefdadige instel

lingen der gemeente. 3 stuks, 1 blz. 4°. en 1 blz.

fol. en 1 blz. 8°. dr.

1855 en verv. 3266. Tabellen betreffende het getal armen en de

bedeeling hun verstrekt door de overheid ter invul

ling gezonden; met berekeningen en stukken daarop

betrekking hebbende.
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1807-1856.

29 Aug. 1808.

14 Oct. 1812.

30 Sept. 1813.

1852-54.

1859 en 60.

1 Maart 1819.

17 Aug. 1827.

26 Juli en

18 Febr. 1859.

d. VERDEELING VAN GIFTEN.

3267. Aanschrijvingen van 't gemeentebestuur om op

gave van bedeelden, ten einde daarnaar de repartitie

te regelen van ingekomen giften. 18 st.

3268. Aanschrijving over de verdeeling van een gift

ter gelegenheid van 's konings verjaardag. 2 stuks

elk 1 blz. fol. dr.

3269. Aanschrijvingen van den maire aan diakenen

om opgave der bedeelde vrouwen, die in de twee

laatste maanden harer zwangerschap verkeeren, (met

tabel.) 5 blz. fol.

3270. Van 't gemeentebestuur om opgaven voor 't

jaarlijksch verslag.

e. MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID.

3271. Aanschrijving van den gouverneur van Noord

Holland, om door giften en jaarcontributies de

Maatschappij van weldadigheid te ondersteunen. 2 blz.

gedr. (in duplo) met begeleidend schrijven van bur

gemeesteren, 8 Maart 1819. 1 blz. fol.

3272. Kon. besluit, n". 125, betreffende de opneming

en verpleging van hulpbehoevenden door de Maat

schappij van weldadigheid. 22 blz. 8°. dr., met be

geleidend schrijven van 't stadsbestuur, 2 October

1827. 1 blz. fol.

3273. Brief van 't gemeentebestuur, wegens ver
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13 Juli 1808.

16 Juli 1812.

3 Maart 1813.

26 Juli 1813.

6 Jan. 1818.

18 April 1818.

1 Maart 1823.

goeding van verpleegkosten voor personen in de

gestichten der Maatschappij van weldadigheid opgeno

men. 2 st. elk 1 blz. fol.

ºf GENEESKUNDIGE HULP.

3274. Aanschrijving van den minister van eeredienst,

om van gemeentewege de koepokinenting te bevor

deren. 2 blz. fol.

3275. Van den maire aan de kerkeraden tot bevorde

ring van de koepokinenting. 3 blz. fol. dr.

3276. Van 't stadsbestuur, om opgaaf van de namen

der geneeskundigen aan wie de armenpraktijk is

opgedragen. 2 blz. fol.

3277. Van den prefect, tot bevordering van de koe

pokinenting. 1 blz. fol. dr., met begeleidend schrijven

van den maire, 21 Juli 1813, 1 blz. fol. en keizerl.

besluit 1813. 8 blz. 8°.

3278. Van 't gemeentebestuur, om de bedeelden te

verplichten, dat zij hunne kinderen laten vaccineeren.

1 blz. fol.

3279. Koninklijk besluit over de vaccinatie, met

begeleidend schrijven van gedeputeerde Staten ter

kennis gebracht van regenten van 't weeshuis, 28 Aug.

1821. 12 blz. dr. 8°.

3280. Kennisgeving van 't stadsbestuur omtrent

gelegenheid tot kostelooze vaccinatie: met begeleidend

schrijven. Gedr. in plano. 1 blz. fol.
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21 Nov. 1836- 3281. Aanschrijving van 't gemeentebestuur, over

1855. vergoeding van verpleging in 't gasthuis. 5 stuks.

21 Febr. 1854. 3282. Brief van burgem. en weth., om restitutie van

verpleegkosten voor een krankzinnige. 1 blz. fol.

23 Sept. 1854, 3283. Van 't gemeentebestuur, vragende of diakenen

bereid zijn de verpleegkosten hunner bedeelden in 't

gasthuis te vergoeden. 2 blz. fol.

2 en 29 Oct. 1855. 3284. Request en nader request van de diaconie

der Evang. Luth. gem. aan den raad der stad Amst,

houdende bezwaren tegen de verordening, waarbij de

geneeskundige armverzorging van wege de burger

lijke gemeente geregeld is. 3 en 4 blz. fol. dr.

13 Juli 1856. 3285. Brief van 't gemeentebestuur, over een wij

ziging in de verordening omtrent de geneesk. arm

verzorging. 1 blz. fol.

2 Febr. 1858, 3286. Aanschrijving van 't gemeentebestuur, verzoe

kende mededeeling van de reglementen op de bedeeling

en 't verstrekken van geneeskundige hulp. 1 blz. fol.

g. ONDERWIJs.

8 Maart 1804 tot 3287. Uitnoodigings-brieven tot het bijwonen van

het jaarlijksche verslag der stads-armenscholen. 1 blz.

fol. druks.

1797-1821. 3288. Kennisgevingen van burgemeester enz. over

het houden eener jaarlijksche collecte ten behoeve

der stadsscholen, met dankbetuigingen.
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2 Aug. 1799. 3289. Brief van bestuurders der stads-armenscholen

te Amsterdam, met een voorstel om het schoolver

zuim van de kinderen der gealimenteerden tegen te

gaan. (in duplo) Met antwoord. 2 blz. fol.

1642.

20 of 21 Juli 1661.

25 Juni 1672.

4 en 25 Febr.

1795.

6. Ten opzichte van kenmerkende

gevoelens.

3290. Formulier waarop de leden der gemeente bij

den krijgsraad vrijstelling van dienst verzochten en

verkregen. à blz. fol.

3291. Model-aanvrage van den krijgsraad der stad

Amsterdam, om vrijstelling van schutterlijken dienst

voor de broeders der Doopsgez. gemeente. 1 blz.

4°. druks.

3292. Verzoekschrift van de Vlaamsche gemeente

te Amsterdam, aan burgemeesters en regeerders der

stad, om een onderzoek in te stellen naar de on

rechtmatige beschuldigingen van onrechtzinnigheid

tegen hen ingebracht, terwijl hunne oudsten met

de oudsten hunner geloofsgenooten onlangs te Leiden

(in Juni 1660) saamgekomen, verklaard hebben

in alles vast te houden aan de belijdenis in den jare

1626 bij 't Hof van Holland ingeleverd. 2 blz. fol.

3293. Aanschrijving van burgemeesters te Amst.

aan de mansleden der Waterlandsche Doopsgez. ge

meente, om te komen arbeiden aan de stadsfortifi

catiën. 1 blz. 4".

3294. Brieven van A. Tieleman Jr., en van Marten
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28 April 1799.

30 Mei 1799.

4 Mei 1799.

21 Mei 1799.

Juni 1799.

Claassen, de tusschenkomst van den kerkeraad in de

Zon verzoekende tot handhaving van den vrijdom

van wapendragen. Te samen 3 blz. fol.

3295. Verzoekschrift van de gemeente bij het Lam

aan de Eerste Kamer van het vertegenwoordigend

lichaam van het Bataafsche volk, om het ontworpen

plan van organisatie der gewapende burgermacht

in dier voege te wijzigen, dat gemoedelijk bezwaarde

Doopsgezinden in deze bij de vroegere gewetens

vrijheid gehandhaafd worden. (Gedrukt in 8". 16 blz.)

In duplo.

3296. Brieven van Ds. G. van Heyningen, en van

een ongenoemde, zonder dagteekening, adviseerende

over de organisatie van de burgerwapening. 4°.

3297. Brief van de gemeente te Almeloo aan die

in de Zon, om ondersteuning van hunne pogingen

om vrij te blijven van het wapendragen. 2 blz. 4°.

3298. Dito van gelijke strekking en met twee

bijlagen. (5 blz. 4°.)

a. Kopie-request van het vertegenw. lichaam van

het Bataafsche volk.

b. Circulaire aan onderscheidene Doopsgezinde ge

meenten om adhaesie aan dit request.

3299. Request aan de Eerste Kamer van het Verteg.

Lichaam des Bat. Volks, door de kerkeraden van

eenige Doopsgez. gemeenten in N-Holland. 6 blz. 8",

met bijgaande circulaire van de Zon, 8 Juni 1799,

aan die gemeenten, met verzoek om adhaesie. 3 blz.

fol. dr.
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4 Oct. 1806.

14 Jan. 1807.

15 Jan. 1807.

20 Jan. 1807.

25 Jan. 1807.

23 Juni 1807.

3300. Brief van M. van Geuns Jzn., leeraar te

Haarlem, aan R. Koopmans te Amst, kennisgeving

dat de Haarlemmer kerkeraad een request om vrij

heid van wapendienst bij den koning zal inleveren.

1 blz. 4°.

3301. Van de gemeente te Haarlem, met kopie der

dispositie op haar request betrekkelijk den wapen

dienst.

3302. Extract-notulen, waaruit blijkt dat het besluit

18 Dec. 1806 in den kerkeraad te Amsterdam gelezen

is. 2 blz. fol.

3303. Extract uit het register der besluiten van

wethouders van Amsterdam, verklarende dat eene

commissie van den kerkeraad het extract-besluit van

den koning, dd. 18 Dec. 1806, heeft ingedienden dat

wethouders het ter kennis gebracht hebben van den

kolonel der gewapende burgerwacht te Amsterdam.

2 blz. fol.

3304. Afkondiging aan de Broederschap, over vrij

stelling van den wapendienst, in duplo, met een

koninklijk besluit, dd. 18 Dec. 1806, op de requesten

dienaangaande van de Doopsgez. te Haarlem en te

Rotterdam, en een besluit van wethouders te Amst.,

20 Jan. 1807, op het verzoek der gemeente te Amst.

Alles strekkende om voortdurend dien vrijdom aan

de Doopsgezinden te verzekeren. 7 blz. fol.

3305. Brieven over een lid der gemeente, die in

krijgsdienst is en verzoekt daarvan ontslagen te

worden. 3 blz. 4°.
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31 Maart 1808.

10 Juni 1809.

27 Juni 1809.

1 Juli 1809.

5 Juli 1809.

9 Juli 1809.

11 Juli 1809.

3306. Aanschrijving van de commissie van financiën

der gewapende burgerwacht, om opgave van de

leeraars en armbezorgers, die 1°. Mei 1807 in actieven

kerkedienst en derhalve vrij van schutterij waren.

1 blz. fol. dr., met concept-antwoord. 1 blz. fol.

3307. Missive van den minister van oorlog, tot het

verder ten uitvoer leggen van het besluit van 29 Juli

1808, betreffende de oprichting van het korps der

koninklijke kweekelingen. 2 blz. fol. gedrukt.

3308. Kopie-rapport eener commissie, benoemd tot

de belangen van het Doopsgez. kerkgenootschap door

den minister van eeredienst, aan genoemden minister

waarbij zij eene veranderde organisatie van de broe

derschap onraadzaam noemt en op behoud van vrije

godsdienstoefening en van vrijdom omtrent eed en

wapenhandel aandringt, in duplo. 4 blz. fol.

3309. Aanschrijving van den landdrost van Amstel

land, aan burgem. en gemeentebesturen, om mede

te werken tot de uitvoering van het besluit betreffende

de koninkl. kweekelingen. 3 blz. fol. druk.

3310. Extract-verbaal van burg. van Amst., tot

geleide van bovenstaande aanschrijving. 1 blz. fol. dr.

3311. Aanschrijving van den landdrost van Amstel

land, mededeelende eene nadere dispositie van den

minister van eeredienst en binnenlandsche zaken

omtrent de verplichting tot het leveren de konink

lijke kweekelingen. 2 blz. fol. druks.

3312. Extract-verbaal van burgemeester van Am
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31 Aug. 1809.

13 Dec. 1810.

17 Dec. 1813.

14 April 1814.

sterdam, tot geleide van het vorige n°., 1 blz. fol.

druks.

3313. Brief van de gemeente te Rotterdam, aan de

Vereenigde te Amsterdam, om advies, hoe te hande

len tot handhaving van het privilegie, 18 Dec. 1806,

door koning Lodewijk in de vrijstelling van den

wapendienst toegekend, daar zij nu onlangs, toen

eenigen hunner leden ter schutterij werden opgeroepen

en zij daarover gerequestreerd hadden, tot antwoord

bekomen hebben dat dit privilegie wordt ingetrokken

en alleen remplaçeering wordt toegestaan. 3 blz. 4°.

3314. Request van de gemeente te Haarlem, aan

den koning, om voortdurenden vrijdom van wapen

dienst. Met 2 bijlagen:

Brief van den kerkeraad ter begeleiding, 24 Sept.

1809, aan dien te Amsterdam. 14 blz. fol.

3315. Brief van de gemeente te Groningen, over

het inleveren van een verzoekschrift uit naam van

alle Doopsgezinden om den vroeger genoten vrijdom

van krijgsdienst te behouden. 5 blz. 4°.

3316. Brieven, een van Koningsbergen en een van

Emden, met bijlage, alles betreffende den vrijdom

van wapenhandel, aan de Doopsgezinden in Pruisen

verleend. 14 blz. 4°.

3317. Brief van een lid der gemeente, verzoekt dat

de kerkeraad zich tot de regeering wende om vrij

dom van krijgsdienst voor de Doopsgezinden te ver

krijgen. 3 blz. 4°.
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1 Aug. 1816. 3318. Request aan 't gemeentebestuur waarbij de

dienstdoende diakenen op grond van een koninklijk

besluit aanvrage doen om vrijdom van schutterlijken

dienst, met beschikking daarop van burg., 7 Aug.

1816, hen verwijzende naar den schuttersraad. Elk

1 blz. fol.

13 Maart 1856 en 3319. Aanschrijving van 't gemeentebestuur, om
17 Maart 1858. - -- -

opgave van bedeelden in verband met de vrijstelling

van militie. 2 stuks.

4 Nov. 1847. 3320. Brief van een pleitbezorger; inlichting ver

zoekende of twee personen, die zich onder voorgeven

dat zij Doopsgezind zijn aan 't afleggen van den

eed onttrokken hebben, al of niet tot de gemeente

behooren.



INV ENT A R IS

DEIt

ARCHIEFSTUKKIEN

BERUSTENDE BIJ DE

VEREENIGDE DOOPSGEZINDE GEMEENTE

TE AMSTERDAM,

oPGEMAAKT Doo R

DR. J. G. DE HOOP SCHEFFER.

TWEEDE STUK.

TWEEDE A FI) EEL IN G.

ARCHIEF WAN D00PSGEZINDE GEMEENTEN BUITEN

AMSTERDAM,

UITGEGEVEN

EN T EN GESCH EN KE A A N GE B O D EN

DOOR I)EN KERKERAAD DIER GEMEENTE.

1884.





I.

TTVVTIEIEIDIE ALIETIDIEET LIINTG--

IN HOU D.

A. RC EIIIE ETSTUIKIK EN

VAN DOOPSGEZINDE GEMEENTEN BUITEN AMSTERDAM.

(Bijzonder Archief)

BINNENSLANDs. Blz.

Aalsmeer. (N° 1 en 2)............................... l.

Aardenburg. (N°. 3). ...............................ald.

Alkmaar. (N°. 4-8)................................ ald.

Ameland. (N°. 9-11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

Arnhem. (N°. 12-25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.

Beemster. (N°. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - 5.

Blokzijl. (N°. 27-35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ald.

Bovenknijpe. (N°. 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.

Broek op Langendijk. (No. 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ald.

Bunschoten. (N°. 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ald.

Dordrecht. (No. 39-42)............ - - - - - - - - - - - - - - - - -ald.

Drachten. (N°. 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.

Goes. (N°. 44). . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . ald.

's Gravenhage. (No. 45-48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.

Groningen. (N°. 49 en 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...ald.

Haarlem. (No. 51-81). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.

Hazerswoude. (No. 82-97). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.

de Helder. (No. 98)............. - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . 18.

Hengeloo. (No. 99). . . . . . . -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ald.

Holwerd. (No. 100.)..... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ald.

Hoorn. (No. 101-218)...... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ald.

Huizen. (N°. 219). . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.

den Ilp. (N°. 220). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--- - -- - -ald.

Irnsum. (N°. 221). . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ald.

de Joure. (No. 222). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ald.



Blz.

Kampen. (N°. 223). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.

Knollendam c. a. (No. 224-251). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ald.

Leeuwarden. (N°. 252). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.

Leiden. (N9. 253-258). . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - ald.

Maastricht. (No. 259 en 260). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37.

Medemblik. (No. 261-271). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.

Meppel. (No. 272). . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . .41.

Middelburg. (No. 273-295). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.

Monnikendam. (N°. 296). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46.

Nieuwendam. (N°. 297). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ald.

Ooltgensplaat. (No. 298 en 299). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ald.

Ouddorp. (No. 300). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - 47.

Overmeer. (No. 301-303). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ald.

Purmerend. (No. 304-331). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ald.

Rotterdam. (No. 332-461). . . . . . - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 51.

de Rijp. (No. 462-464). . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - 79.

Schiedam. (No. 465-486). . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . .80.

Sneek. (N°. 487). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83.

Terschelling. (No. 488-491). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ald.

Tessel. (N°. 492). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.

Tjallebird. (No. 493). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ald.

Utrecht. (N°. 494-496). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ald.

Venendaal. (No. 497). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85.

Visvliet. (N9. 498). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ald.

Vlissingen. (No. 499-642). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S6.

Weesp. (N°. 643-650). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.

Witmarsum. (No. 651). . . . . . . . . - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . 104.

Workum. (No. 652-671). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ald,

Wormerveer. (No. 672). . . . . . . . . . . . . . . . en - - - - - - - - - - - - - 108.

Zaandam. (No. 673-676). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ald.

Zieriksee. (N9. 677 en 678). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 109.

Zutfen. (No. 679). . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - ald.

II. BUITENLANDSCHE.

Altona. (No. 680). . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 109.

Oostfriesland. (No. 681-685). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ald,

Palts. (No. 686-690). . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - 110.

Pruisisch Litthauen. (No. 691-857). . . . . . . . . . . . . . . . . 112.

Rijnstreek. (No. 858-862). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 160.

Sleeswijk-Holstein. (No. 863). . . . . . - - - - - - - - - - - - - - . . . . 161.

Zwitserland. (No. 864-867). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ald.

Toevoegsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - -ald.

- -- - - - - - -



14 Aug. 1651.

5 Maart 1621.

C.

ARCHIEF WAN D00PSGEZINDE GEMEENTEN BUITEN

AMSTERDAM.

I. BINNENSLANDs.

-e

Aalsmeer.

1. Kopie eener resolutie der Staten van Holland,

waarbij het trouwen der Doopsgez. te Aalsmeer, in

hun kerk toegestaan en voor wettig verklaard wordt.

1 blz. fol.

2. Toespraken bij doopbediening, avondmaalsviering

en bevestiging van leeraren, in gebruik bij de Oude

Vermaning te Aalsmeer, tot op de vereeniging met

de gemeente aan den Zijdweg (door een der laatste

oudsten van die gemeente opgeteekend.) 44 blz. 49.

Aardenburg.

3. Korte geschiedenis van de Doopsgez. te Aarden

burg, door Ds. Beerta. 3 blz. fol.

Alkmaar.

4. Testament van Annetje Pietersdochter, weduwe

Gelis Jochems te Alkmaar, waarbij zij tot erven be

1
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19 Juli 1621.

17 Oct. 1634.

10 Jan. 1682.

Febr. 1880.

noemt de armen der Vlaamsche Doopsgez. gemeente

aldaar. Op perkament fol.

5. Notariëele verklaring, ten verzoeke van Lourens

Willemsz., uit den naam der Vlaamsche gemeente

te Alkmaar, afgelegd door Corn. van Malen, Hendrick

van Wesel, Pieter Jansz. van Singel en Jan de Mol

dienaren en bezorgers der gemeente van de Vlamin

gen, vergaderende op den N. Z. Achterburgwal te

Amsterdam, dat Guillaume de Ramont te Haarlem

en Pieter Joosten te Alkmaar dienaren bij de Vlaam

sche gemeente zijn en dat Baert Allertsz. den 7" Febr.

1621 van het predikambt en de lidmaatschap terecht

is vervallen verklaard (in margine staat, dat dit stuk

14 Oct. 1621 in rechten gediend heeft.) 1 blz. fol.

6. Notariëele kopie, van een verzoekschrift van twee

Doopsgez. echtelieden te Alkmaar, aan de Staten

van Holland, met appointement 15 Sept. 1600, dat

hun in de kerk gesloten huwelijk voor wettig erkend

en de straf, hun door den baljuw opgelegd, geschorst

worde. 3 blz. fol.

7. Huwelijksbewijs van Doopsgez. echtelieden, in

hun kerk getrouwd, gelijk de overheid te Alkmaar

gewoon was af te geven. 2 blz. fol.

8. Voorstel van den kerkeraad te Alkmaar, over de

viering van den Hemelvaartsdag en den tweeden

Paasch- en Kerstdag. 1 blz. 4°. dr.

Ameland.

9. Wouter Jacobs. (1714 op Ameland) Aanteeken
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1714.

1775-1826.

4 Juni en

13 Juli 1804.

7 Juli 1810.

2 Aug. 1810.

1809-1832.

1 Dec. 1831.

boekje bevattende: 1°. geestelijk lied, door Corn.

Hiddes, 2°. dooplijst van Leenert Bouwens, 3°. lijst

van oudsten van 1535 tot 1702. 72 blz. 8°.

10. Lijst van oudsten bij de Doopsgez., een kopie

naar het handschrift van Wouter Jacobs, leeraar bij

de Jan-Jacobsgezinden op Ameland, opgemaakt in

1714. 1 blz. fol.

11. K. S. Gorter. Aanteekeningen betreffende de

Doopsgezinde gemeenten op Ameland, getrokken uit

de notulen van Sorgdrager. 87 blz. 4°.

Arnhem.

12. Brieven van Hester Smit te Arnhem, over 't

mennonieten-fonds aldaar. 5 blz. fol. en 4 blz. 4°.

13. Ministeriëel besluit om het beheer van het men

niste-fonds of menniste-erf aldaar, tijdelijk op te

dragen aan den kerkeraad der gemeente te Amster

dam. 2 blz. fol.

14. Rapport omtrent den toestand en het beheer

van dit fonds en opgave omtrent de leden. 5 blz. fol.

15. Zes brieven en een-en-twintig verantwoord

rekeningen van de wed. A. de Haas als administratrice

van 't fonds aan den kerkeraad.

16. Besluit van den kerkeraad waarbij J. A. Doyer

tot administrateur wordt aangesteld in plaats van

wijlen wed. A. de Haas. 1 blz. 4°.

1 ººk
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1832-1851.

1 Oct. 1840.

8 Sept. 1842.

10 Maart 1851.

Maart 1851.

2 Febr. 1852.

27 Maart 1852.

23 Maart 1852.

17 Mei 1852.

17. Brieven en verantwoord-rekeningen van J. A.

Doyer als administrateur, met 2 bijlagen over den

verkoop van vaste goederen. 1838 en 1839.

18. Rapporten van eene kerkeraads-commissie, be

treffende het Mennonieten-fonds of erf te Arnhem.

4 blz. 40.

19. Rapport van een kerkeraads-commissie over

de bedeeling van Margaretha de Kloot, met concept

brief aan J. A. Doyer. 3 blz. fol. en 1 blz. 4°.

20. Verzoekschrift aan den koning om de gemeente

weder te mogen oprichten en kennisgeving daarvan

aan 't stadsbestuur. 3 blz. 40.

21. Circulaire aan de Doopsgez. gemeenten tot

kennisgeving dat de gemeente weder opgericht is.

3 blz. 4°. dr.

22. Brief van den kerkeraad, berichtende welke

maatregelen voor de erkenning der gemeente en

de stichting van 't kerkgebouw genomen zijn, 6 blz.

fol. met 4 bijlagen en een lijst der leden. 7 blz. fol.

23. Circulaire, met verzoek om eene collecte te

houden voor de uitbreiding van hun fonds. 3 blz. 40.

24. Concept-request van den kerkeraad te Amst.

aan den koning, om de Inschrijving Grootboek, zijnde

het mennistefonds te Arnhem, te mogen overschrijven

ten name van diakenen aldaar en gunstige beschikking

daarop. 7 blz. fol.

25. Brief van den kerkeraad te Arnhem, tot décharge
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1838.

31 Oct. 1631.

9 Aug. 1645.

van dien te Amsterdam wegens het gevoerde beheer,

met kwitantie. 2 stuks.

Beemster.

26. Bijzonderheden nopens degemeenten de Beemster

en Oosthuizen, uit aanteekeningen van wijlen Jacob

Hartog. 92 blz. 4°.

Blokzijl.

27. Request van Mennonieten in het Drostambt van

Vollenhoven, aan de ridderschap en steden van Over

ijsel, om vrijheid van openbare godsdienstoefening,

met afwijzende apostille “maer sullen by conniventie

getolereert moogen worden in haere private oeffe

ningen . . .” Origineel, 1 blad fol. Vermeld bij B. ten

Cate, Doopsgez. in Gron. II, 63.

28. Hetzelfde request. Authentieke kopie. 1 blad fol.

29. Aanteekening van Reyn Hendrickx te ... ... om

trent hetgeen hem gezegd is door den Drost van . . . .

dat op den laatsten landdag de Hervormde predikanten

hun gezindte als den eenigen godsdienst wenschten

toegelaten te zien en toen besloten was, dat ieder

geestelijke in zijn eigen gemeente moest blijven en

geene buiten-gemeente bedienen mocht, waarom de

drost geraden had tot geduld en tot het aanstellen

van oudsten in elke gemeente. 1 blz. 4°.

30. Kopie-request van de Doopsgez. te Blokzijl aan
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11 Maart 1673.

4 May 1673.

13 April 1676.

18 Maart 1689.

prins Willem III, zond. datum, om vrijstelling van

het wapendragen, onder aanbieding van alle diensten

in den oorlog, die niet tegen hun overtuiging strij

den; het request wordt aangeboden op aanraden der

overheid te Blokzijl, die, schoon gunstig gestemd

voor het verzoek, het niet wil toestaan, zonder goed

keuring van den stadhouder. 2 blz. fol.

31. Request van Mennist-gezinden te Blokzijl aan

den commandeur der stad en den krijgsraad, om in

te trekken het bevel, dat zij “bij tijden van noot . . .

zich ... op de wallen oft tot reddinge van het canon

sullen presenteren enz”. – Met afwijzende apostille.

Origineel. 3 blz. fol. Een gelijk request blijkt ook

aan den magistraat der stad ingeleverd te zijn.

32. Brief van J(oost?) DE BYE te 's Gravenhage

aan den magistraat van Blokzijl of aan den comman

dant, Fr. van Appelthoorn, met afkeurend oordeel

over bovenst. zaak. Origineel, adres ontbreekt.2 blz.fol.

33. Request van de “Opzienders van de Menniste

armen tot Bloxyl” aan de Staten van Overijsel, om

hen te maintineren in den vrijdom van impost tegen

over de pachters. Met (voorloopig) toestemmende

apostille. Als bijlage: Kopie van een vroeger request

en apostille toestaande: “de vrijheyt van accys vant

gemael, geslacht en dunne bieren” voor hun wees

huis, in dato 29 Sept. 1674. Authentieke kopie.

2 blz. fol.

34. Kopie van een request door de Doopsgez. ge

meente in 't land van Vollenhoven (Blokzijl?) inge

leverd bij den landdrost Unico Ripperda, om 't
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30 Nov. 1666.

Juli 1687

Juli 1688.

24 Nov. 1649.

verschil in de gemeente ontstaan te vereffenen door

aanwijzing van zes punten, die op het vasthouden

aan de belijdenissen en op de beperking van de uit

noodiging tot het avondmaal aandringen. 4 blz. fol.

35. Concept-brief van de Doopsgez. gemeente te

Blokzijl aan de Staten van Overijsel, zond. datum,

behelzende een verdediging op 16 artt., door hunne

beschuldigers tegen hen ingebracht (Socinianery), be

nevens de artt. van beschuldiging. 10 blz. 40.

Bovenknijpe.

36. P. VEEN. Geschiedenis der Doopsgez. gemeente

aldaar. Handschr, 36 blz. kl. 4°.

Broek op Langendijk.

37. Kwitantie van schepenen aldaar, over den uit

koop van waken en optrekken met het geweer tegen

den vijand, gedaan door de Doopsgezinden aldaar.

1 blz. fol.

Bunschoten.

38. Lijst voor de waarneming der predikbeurten te

Bunschoten. 1 blz. fol.

Dordrecht.

39. Notariëele verklaring van twee burgers aldaar,
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13 Jan. 1658.

Juni 1875.

20 Jan. 1665.

hoe het trouwen der Doopsgez. te dier stede in hun

eigen kerk door de overheid geregeld is. 2 blz. fol.

40. Concept-brief van de Vlaamsche gemeente te

Amsterdam aan die te Dordrecht, zond. dagt., zij

hebben een broeder, die met een Hoogduitsche zuster

getrouwd was, niet gebannen, schoon zij de zaak op

zich zelve afkeuren, omdat zij voor al te groote onrust

en ergernis vreezen. 1 blz. 4°.

41. Reglement op de straf van den buitentrouw,

vastgesteld te Dordrecht, (kopie van H. van Gelder).

2 blz. 4°.

42. Adressen aan den Koning en aan de Tweede

Kamer der Staten-Generaal ingeleverd door de

kerkeraden der Doopsgez. gemeenten te Amsterdam

enz., met daarbij behoorende bescheiden en bijlagen

alles ter zake der goederen en eigendommen van de

Doopsgez. gemeente te Dordrecht. 7 stuks.

----------------

Drachten.

43. Bericht nopens de gemeente aldaar, door J.

Plantinus. 3 blz. 4°.

Goes.

44. Besluit van den kerkeraad en 30 à 40 broederen

aldaar, om de twistende broeders tot rust te ver

manen; geene buitenmannen, vooral niet die van de

nieuw-gezinde leer van Galenus, te ontbieden en de
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gemeentezaken in haar eigen kring af te doen. (Kopie).

2 blz. fol.

's Gravenhage.

13 ## 45. Bescheiden over de aanvankelijke stichting eener
16 Maart 18 Doopsgez. gemeente te 's Gravenhage met verslag

van de eerste doopbediening aldaar gehouden. 6 st.

28 Maart 1881- 46. Circulaires over de definitieve stichting en ver
27 Dec. 1881. - - e

slag van de eerste godsdienstoefening der nieuwe

gemeente. 7 stuks.

30 October 1881. 47. Statuten en huishoudelijk reglement der ge

meente. 13 blz. 4°. dr.

Mei 1882. 48. Circulaire tot deelneming aan een renteloos

voorschot ten einde tot een beroep te kunnen over

gaan met bijgaand inschrijvingsbiljet. 2 blz. 4°. dr.

Groningen.

24 Nov. 1698. 49. Besluit van de regeering te Groningen, op de

afkondiging van de huwelijken der Doopsgezinden

en op het maken van boedelscheiding bij hertrouwen.

1 blz. fol.

Juli 1835. 50. K. Sybrandi. Geschiedkundige aanteekeningen

betreffende de Doopsgezinden te Groningen. 22 blz.

met 2 bijlagen:
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23 Aug. 1608.

24 Dec. 1609,

26 Jan. 1618.

10 Nov. 1624.

20 Dec. 1627.

a. Lijst van broeders bij de Groninger Sociëteit

1710-1767. 1 blz. fol.

b. Bericht over de inrichting der godsdienstoefening

bij de Zwitsersche Doopsgezinden te Groningen.

2 blz. 4°., door J. D. Hesselink.

Haarlem.

51. Testament van Jan Wouters en Nelleken Hen

driksdochter, aldaar, waarbij zij elkander wederkeerig

hunne nalatenschap vermaken. Fol. obl. op perk.

52. Opdrachtbrief van Schepenen aldaar van een

huis, staande in de Vlamingstraat. 1 blz. fol. Perka

ment.

53. Kopie van een brief der Vlaamsche gemeente

aan die te Amsterdam, aandringende op een mond

gesprek en beschuldigende van een verkeerd gebruik

van den ban, met kopie-antwoord van Amsterdam,

7 Febr. 1618. 2 blz. fol.

54. Model-huwelijksakte van schepenen aldaar.

1 blz. fol. dr.

55. Notariëele verklaring van twee getuigen, omtrent

een huwelijk in de Vlaamsch Doopsgez. gemeente

aldaar gesloten. 2 blz. fol.

56. Marten Schagen. Aanteekening, betrekking heb

bende op een voorval in de gemeente te Haarlem

in 1627. 1 blz. 4°. (Zie C. VIËToR, Verhaal 1628.)
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8 Sept. 1629.

11 Maart 1631.

20 Maart 1636.

22 Aug. 1646.

22 Aug. 1646.

27 Juni 1647.

2 Febr. 1651.

57. Kopie-brief van Gerrit Claaszn., Jan de Bruyn

en Anth. Momber te Amsterdam, aan Vincent de

Hont te Haarlem, de eerste veroordeelt hem wegens

zijne polemische geschriften en zijn gedrag met Buyser

en verantwoordt zich over hem ten laste gelegde

leugentaal. 1 blz. fol.

58. Obligatie van Lucas Philips, leeraar te Haarlem,

aan Janneken de Chaerl, weduwe Pieter van Steen

kist, groot f 1800 voor den koop van een huis en

erf in de Helmbrekersteeg. Op perkament 8°, obl.

met afhangende zegels.

59. Testament van Elias Cornelisz. van de Graeff,

linnenwever en Geertrui Pieters van de Walle, echte

lieden, waarbij zij elkander wederkeerig erfgenaam

maken en de nalatenschap van den langstlevende

bespreken aan de gemeente der oude Vlamingen.

Op perkament, groot fol.

60. Obligatie van Hendrik Marynsz., groot f 470,

voor aankoop van een kamer en erf in de Groenen

daalsteeg, met gesuperscribeerde aflossing. Op per

kament, kl. fol. obl, met afhangende zegels.

61. Opdracht-brief, van de bovengenoemde kamer,

aan Hendrik Marynsz. Op perkament met afhan

gende zegels. Kl, fol. obl.

62. Van een huis te Haarlem, aan Jan Janszoon

Vlamingh. Kl. fol. obl. op perkament met afhan

gende zegels.

63. Testament van Joost Winne Jzn. en Maayke
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25 Juni 1655.

8 Mei 1663.

5 Febr. 1665.

23 Febr. 1679.

Stevensdochter, echtelieden, waarbij zij een derde

van hare nalatenschap na den dood van haren man

bespreekt aan de armen van hare gemeente,

waar Reynier Saskers thans leeraar is. Op perka

ment, fol.

64. Opdracht-brief, waarbij Hendrik Wouters van

Goch aan de diakenen van Lucas Philips gemeente

te Haarlem verkoopt een huis en erf in de oude

Molensteeg, belendende het kerkgebouw dier gemeente.

Op perk. kl. fol. obl. met afhangende zegels.

65. Verklaring van acht bejaarde broeders der

Vlaamsche gemeente, dat het recht der verkiezing

van leeraren en diakenen bij de Broederschap van

elke gemeente en niet bij eenig college van buiten

leeraren berust. 1 blz. fol.

66. Notariëel afschrift eener notariëele akte van

9 Mei 1663, waarbij acht broederen der Vlaamsche

gemeente verklaren dat het recht van verkiezen

en afzetten van oudsten en leeraren niet aan eenig

college van buiten-leeraren, maar alleen aan de

Broederschap der gemeente staat, waarbij zij dienen,

aangedrongen door het voorbeeld van Jaques van

Reinegom of Outerman, leeraar bij de Vlaamsche

gemeente te Haarlem, die in 1615 à 1617 door Jan

Luies en andere Groningers afgezet, toch bij zijn

gemeente als leeraar erkend bleef. 3 blz. fol.

67. Besluit der Staten van Holland en West

Friesland, waarbij zij het weeshuis en college van de

Vlaamsche en Waterlandsche gemeente te Haarlem

erkennen voor zulk een godshuis en college als
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15 April 1740.

14 Jan. 1762.

16 Mei 1764.

3 en 14 Nov. 1773.

15 Febr. 1787.

vrijdom geniet van den impost van consumptie. 2, 2

en 3 blz. fol. (In triplo.)

68. Brief van N. N. te Haarlem, aan Marten

Schagen, over de geschiedenis van de scheuringen

en vereeniging der Doopsgez. gemeente te Haarlem,

(uitgeg, door dr. K. Sybrandi in de Doopsgez.

Bijdragen, 1863.) 24 blz. 40.

69. Notariëele kopie-akte van qualificatie, door de

Haarlemsche gemeente onderhands gepasseerd op de

diakenen der gemeente te Amsterdam bij de Kruikjes,

om de effecten en armengelden aan de Haarlemsche

gemeente behoorende, uit den boedel van den over

leden oudste Pieter Boudewyns op te eischen en te

ontvangen. 2 blz. fol.

70. Oproeping vangemachtigden der Oude Vlaamsche

gemeente te Haarlem als legataris van Vincent Steck.

1 blz. druks fol.

71. Contract van Vereeniging tusschen de Oude

Vlaamsche gemeente te Haarlem en die te Amst,

waarbij de twee gemeenten geheel en al tot één ge

meente verklaard en bepalingen gemaakt worden

over het beheer der kerkgoederen te Haarlem, inge

val de gemeente aldaar uitsterft. 3 blz. fol.

72. Overeenkomst tusschen de Oude Vlaamsche ge

meente te Amsterdam en George Voorhelm, met

eenige “vrienden” te Haarlem, waarbij aan de laatsten

het kerkgebouw der Oude Vlaamsche gemeente te

Haarlem tegen f 800 voor onbepaalden tijd ten ge

bruike wordt afgestaan, met last van onderhoud en
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8 Febr. 1799.

16 Maart 1799.

17 Mei 1799.

30 Mei 1799,

machtiging tot alle veranderingen, die zij zullen

wenschen, maar onder voorwaarde dat, zoodra hun

gezelschap zich ontbindt, het kerkgebouw in vollen

en vrijen eigendom zonder eenige vergoeding tot de

Oud-Vlaamsche gemeente terug zal keeren. (In het

stuk komen bijzonderheden voor over de stichting

van het gebouw door Vincent de Hont, 31 Maart

1621. Aan het einde staat een verklaring van Willem

Pluym te Haarlem, 16 Juni 1799, uit naam der

vereeniging van wijlen George Voorhelm, dat het

kerkgebouw ingevolge bepaling tot de Oud-Vlaamsche

gemeente teruggekeerd is.) 4 blz. fol.

73. Brief van Willem Pluym te Haarlem aan A.

Tieleman, leeraar bij de Oud-Vlaamsche gemeente te

Amst., tot bericht dat het gezelschap van wijlen G.

Voorhelm het kerkgebouw weêr wenscht af te staan.

1 blz, 4°.

74. Van denzelfde aan denzelfde, over schikkingen

omtrent de emolumenten, door de weduwe Andriesz

als kosteres van het gebouw genoten. 1 blz. 4°.

75. Van denzelfde. Hij betuigt zijn verwondering

dat zonder zijn voorkennis het gebouw tot verkoop

door de Oud-Vlaamsche gemeente te Amsterdam is

aangeslagen, 't geen de ontruiming met overhaasting

moet doen plaats hebben en vooral de wed. Andriesz

in ongelegenheid brengt. 1 blz. 4o.

76. Van denzelfde aan Corn. van Aken, gemachtigd

door de Amst gemeente, met bericht dat de verkoop

heeft plaats gehad, de termijn van levering laat ge

noeg is gesteld om de kosteres uit haar ongelegen
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23 Juli 1799.

24 Juli 1799.

31 Juli 1799.

heid te helpen, en er nog eenige kleinigheden gevonden

zijn, die, in den verkoop niet begrepen, aan de Am

sterdammers zullen ter hand gesteld worden. 1 blz. 4°.

77. Van denzelfde aan denzelfde, over den voort

durenden onderstand aan de wed. Andriesz. 1 blz. 4°.

78. Van Daniel Wynants te Haarlem, aan C. van

Aken te Amsterdam, verzoekende dat iemand door

den kerkeraad te Amsterdam gequalificeerd, over

kome, ten einde het onlangs voor f 375 verkochte

kerkgebouw te transporteeren. 1 blz. 4°.

79. Kopie-qualificatie van C. van Aken, door den

kerkeraad te Amst, voor gemeld transport. 1 blz. fol.

80. Brief van Daniël Wynants te Haarlem, tot

geleide van de onkosten-rekening van den verkoop

der kerk. 2 blz. 4°.

81. Request van den kerkeraad te Haarlem, zond.

datum, verzoekende handhaving van 's konings be

sluit van 18 Dec. 1806, en derhalve geheele vrij

stelling van schutterlijken dienst, desnoods tegen

betaling van hoogere lasten, te meer daar de onlangs

verleende vergunning tot remplaceeren het gemoeds

bezwaar van velen niet wegneemt, en voor de mid

delen van anderen te bezwarend is. 7 blz. fol.

Hazerswoude.

82. Opdrachtbrieven en eigendomsbewijzen der ge

meente Hazerswoude, 27 Sept. 1632; 20 Mei 1667;
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5 Aug. 1792.

1792,

28 Oct. 1792.

15 Mei 1795.

23 April 1795.

16 Sept. 1795.

22 Mei 1690; 30 Mei 1715; 19 Febr. 1721; 24 Mei

1725; 8 Aug. 1753; 4 Mei 1773. Allen op perka

ment, de 5 eersten met uithangende zegels op

francynen staarten.

83. Procuratie (Notariëel) van de 8 laatste leden

der gemeente Hazerswoude, op haren leeraar Aris

Baas, om de goederen der gemeente (waarvan in

ventaris) af te staan aan de Zon, Haarlem en

Rotterdam, mits na den dood van Aris Baas te

leveren en onder voorwaarde van bedeeling der

behoeftigen. 8 blz. fol.

84. Kopie-procuratie van de gemeente te Haarlem,

op Gerard Spoors, schout te Koudekerk, om over

te nemen de goederen enz. der gemeente te Hazers

woude. 6 blz. fol.

85. Procuratie van de 8 laatste leden der gemeente

Hazerswoude op Aris Baas, waarbij zijn lastgeving

nader uitgebreid en hij gemachtigd wordt de zaak

ten einde te brengen. 7 blz. fol.

86. Van de gemeente te Rotterdam op die in de

Zon, ter likwidatie van de goederen der gemeente

Hazerswoude, door den dood van Aris Baas aan de

drie gemeenten vervallen. 3 blz. fol.

87. Procuratie van de gemeente te Haarlem op die

in de Zon, ten fine voorschreven. 7 blz. fol.

88. Extract-notulen van de Zon, waarbij twee ge

committeerden gemachtigd worden tot likwidatie der

goederen van de gemeente Hazerswoude. 1 blz. fol.
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22 Sept. 1795.

1 NOV. 1797.

28 Oct. 1792.

6 Febr. 1782.

6 April 1796

6 Oct. 1797.

1723-1797.

89. Notariëele procuratie van gecommitteerden voor

noemd, op Pieter de Lange te Hazerswoude, tot

overdracht van kerk en pastorie der gemeente aldaar

en ontvangst der kooppenningen. 3 blz. fol.

90. Eigendomsbewijzen van twee obligatiën, toebe

hoorende aan de gemeente te Hazerswoude. 6 st. fol.

91. Rekeningen-courant van Pieter de Lange te

Hazerswoude, over de likwidatie der goederen van de

gemeente aldaar. 4 stuks fol. en 4°.

92. Rekening-courant van gemachtigden aan de Zon,

in zake de likwidatie der goederen van de gemeente

Hazerswoude. 2 blz. fol.

93. Contract tusschen de gemeente te Hazerswoude,

te Haarlem, te Rotterdam en de Zon. 8 blz. fol.

94. Nota van effecten, gekocht door de Doopsgez.

gemeente te Hazerswoude. 1 blz. 4°.

95. Nota der eigendommen en effecten van de

gemeente Hazerswoude, thans overgenomen door de

Zon. 2 blz. fol.

96. Kwitanties aan de gemeente in de Zon, voor

verpleging van Catharina van Tol, kleindochter van

Aris Baas, in leven leeraar te Hazerswoude. 4 st. 80.

97. Administratie-boeken van de Doopsgezinde ge

meente te Hazerswoude. 2 deelen.
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de Helder.

98. Namen en bijzonderheden der leeraren aan den

Helder en te Huisduinen, sedert 1742, door P. Douwes

Dekker. 1 blz. 4°.

Hengeloo.

21 Oct. 1883. 99. Vier liederen gezongen bij de eerste godsdienst

oefening in het vernieuwde kerkgebouw onder bege

leiding van het nieuwe orgel. 3 blz. 8°. dr.

HolWerd.

1776. 100. Bijdrage tot de geschiedenis van de Doopsgez.

gemeente te Holwerd en van de avondmaalsbekers,

bij haar in gebruik. 3 blz. fol.

Hoorn.

a. FRIESCHE GEMEENTE.

1662-1694. 101. Ledematenboek. (Lijst van diakenen en lede

maten.) 1 deel fol.

1696-1747, 102. Lijst der leden. 31 blz. Met afzonderlijk register

van overleden en bijgekomen leden. 9 blz. 4 quaterns fol.

1630-1747. 103. Trouwboek. 3 quaterns folio.
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1683 en 1723.

1686-8 Jan.

1692.

1709-1747.

1645.

1697.

1627-1631.

1635-1655.

1691-1721.

104. Attestatie en brief. 2 stuks.

105. Aanteekeningen gehouden door Jan Willemsz.

Sleutel. 1 dl. 40.

106. Resolutieboek der Friesche Doopsgez. gemeente

te Hoorn. 1 bnd. fol. Tevens kopieboek.

107. Belijdenis des geloofs opgesteld en geschreven

door WILLEM MAERTs SLEUTEL, waarachter een lied

en eenige aanteekeningen, ook van zijn zoon JAN

WILLEMsz. SLEUTEL (1678.) 1 dl. 4°.

108. Uitstaande belijdenis bij deze gemeente in

18 artt. Kopie van 1732. 1 deel 40.

109. Rekening over den boedel van Neeltje Dirks

dochter, door Jan Klaasz., diaken bij de Friesche

Doopsgez. gemeente te Hoorn. 2 blz. fol.

110. Boekhouding van Cornelis Gerritsz. 1 dl. fol.

b. AFGESCHEIDEN FRIESCHE GEMEENTE.

111. Administratie-boeken van de Doopsgezinde

gemeente der Pieter Jansz. Twisk-gezinden, (afge

scheiden Friezen vergaderende in de Plemp) te

Hoorn. 3 dln.

29 Nov. 17.15 en 112. Brieven betreffende een hereeniging met de
11 Febr. 1716.

Friesche gemeente.

113. Memorie der hereeniging met de hoofdgemeente.1 Jan, 1724.

«) ººk
-w
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c. WATERLANDSCHE GEMEENTE.

1647-1747. 114. Lijst van broeders. 3 losse folia.

1638-1747. 115. Lijst van de zusters.

1657-1746. 116. Lijst der leeraren. 2 blz. fol.

1666. 117. Lijst van diakenen en Moeders. Lijst van

# # gehuwde paren. Met 2 formulieren. 6 folia.

1688-1747. 118. Lijst der predikbeurten. 1 dl. 4°.

11 Aug. 1688- 119. Notulen van den kerkeraad. 2 dln. fol.

31 Dec. 1747.

12 Oct. 1684. 120. Verklaring afgelegd door diakenen der ge

meente over den vrijdom van stadsaccijns door

hunne gemeente genoten. 2 blz. fol.

7 Juli 1690. 121. Brief van den kerkeraad in de Zon, waarbij

hij aan Pieter Beets getuigenis van lidmaatschap

geeft en er bijvoegt dat hij hen als leeraar gediend

heeft. 1 blz. fol.

April 1685- 122. Aanteekeningen over kerkeraadsbesluiten be

"" treffende doop en avondmaal. 6 blz. fol.

123. Boekhouding over de jaren 1633-1685. 1 dl. fol.

1700. 124. Rekening van Cornelis Gerbrands, koster bij

de Waterl. gemeente te Hoorn. 1 blz. 4°.

1646-1669. 125. Armenboeken gehouden door Gerrit Pieters

Ris. 2 dln. 4°.

28 Febr. 1676. 126. Kopie-brief van de gemeente bij het Lam,

aan de Waterlandsche te Hoorn. Met blijdschap
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20 Febr. 1686.

hebben zij hunne pogingen tot onderlinge verbroe

dering vernomen, maar meenen, niet in hun eigen

belang – daar zij, wegens veelheid van bezigheden

liefst van buitenbeurten verschoond blijven – doch

in 't belang van de Hoornsche gemeente zelve, hen

te moeten waarschuwen tegen het besluit, dat een

buitenleeraar, die te Hoorn preêkt, vooraf zal moeten

verklaren niet te willen preêken tegen de belijdenis

schriften, immers 1°. worden daardoor de belijdenis

schriften op één lijn met den Bijbel gesteld; 2°.

afgeweken van de gewoonte onder de Waterlanders;

3°. alle leerpunten in de belijdenis van gelijke kracht

en beteekenis verklaard; 4°. teergevoeligen daardoor

verstrikt; 5°. een nieuwe bron van twist geopend,

omdat de eene hoorder de preek misschien onrecht

zinnig zal vinden en de ander niet. Het is daarom

veel beter een buitenleeraar, in wiens preek ze

eenige ketterij meenen op te merken, daarover te

onderhouden, en indien hij van zijn gevoelen niet

terugkomt, hem later niet weder uit te noodigen.

Zij voor zich zouden bezwaren moeten maken die

verklaring af te leggen, niet omdat zij afwijken van

de belijdenis in hun prediking, maar omdat zij

liever de praktijk, dan de dogmatiek verkondigen

en op punten, waarin zij van de belijdenis eenigszins

mochten verschillen, zich uitsluitend bedienen van

de woorden der Schrift. 4 blz. fol.

127. Voorwaarden door eenige leden der gemeente

vastgesteld, behelzende 4 artt.: 1°. om zich in leer

en prediking te houden aan de belijdenis van Hans

de Ries, 2°. geene anderen tot het avondmaal te

noodigen, dan die op hun belijdenis gedoopt zijn;

3°. geen collegie op te richten, dan onder goedkeuring
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23 Maart 1686.

12 Febr. 1687.

1687.

7, 17 en 25 Dec.

1727.

1728.

Aug. en Oct. 1728.

van de Broederschap, en 4°. aan allen, die voortgaan

met te Rijnsburg avondmaal te houden, de Broeder

schap op te zeggen, en niemand, die daar gedoopt

is, als lid te erkennen. 2 blz. fol.

128. Verklaring van de leeraren C. P. Glas, J. C.

Wognum en J. J. Bronkhorst, ingeleverd bij burge

meesters dier stad, 1°. dat zij niet prediken tegen de

belijdenis van Hans de Ries; 2°. dat zij niemand,

die niet op belijdenis gedoopt is, tot het avondmaal

noodigen, 3°. dat zij niet voornemens zijn een collegie

op te richten of 4°. te Rijnsburg ten avondmaal te

gaan. Zij voegen er bij dat zij nogtans op hen, die

daar anders over denken, den kerkeban niet willen

toepassen. 2 blz. fol.

129. Resolutie van burgem. te Hoorn, nopens de

verschillen, in de gemeente ontstaan. 6 blz. 40.

130. Extracten uit de resolutiën van burgemeesteren

en vroedschappen der stad Hoorn, aangaande de ver

schillen in de gemeente. 9 blz. fol.

131. Drie brieven van de Waterlandsche gemeente

aan de Friesche betreffende een voorgenomen ver

eeniging. Met 1 bijlage. 9 blz. fol.

132. Onderhandeling tot vereeniging van de Friesche

en Waterl. gemeente te Hoorn. 14 blz. 4°. dr.

133. Rapport van de vereeniging der beide partijen

in de gemeente en de voorwaarden, waarop zij tot

stand is gebracht door de vier gecommitteerden der

Waterl. Sociëteit in Noord-Holland. 5 blz. 4°.
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27 Sept. 1747.

1747.

1775.)

5 Sept. 1794.

24 April 1749

27 Aug. 1852.

24 Febr. 1761.

28 Juni 1786,

134. Handelingen van opzieneren en broederen der

Friesche Doopsgez. gemeente betreffende de ver

eeniging met de Waterlandsche. Concept van ver

eeniging en 2°. concept. Voorstel en 2°. voorstel

aan de Broederschap. 7 en 19 Nov. 1747. 12 blz. fol.

d. VEREENIGDE GEMEENTE.

135. Ledematenboek dergenen, die bij de Vereeniging

lid van eene der beide gemeenten waren. Voortgezet

tot 1839. 1 dl. fol.

136. A. P. Houttuyn. Aantekening der Perzoonen,

desselfs afkomst, plaats en tijd haarer geboorte,

alsook haar overlijden of vertrek na andere ge

meentens, van de tegenwoordig in leven zijnde leden,

en desselfs afkomelingen behoorende tot de Ver

eenigde Vriesche en Waterlandse gemeente. Vooraf

alphabetisch register, en als losse bijlage twee

stukken betrekkelijk de schenking van dit boek.

1 band fol.

137. Formulier voor afgifte eener geboorte-acte,

(Holl. en Fransch.) 1 blz. fol.

138. Register der gehuwde paren. 1 deel fol.

139. Brief van W. C. Ris te Westzaan, aan P.

A. Houttuyn te Hoorn, over trouwen in de kerk.

4 blz. 4°.

140. Van de gemeente te Middelie, over het trouwen

in de kerk. 2 blz. 4°. -
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5 Juli 1748

4 Dec. 1795.

1747-1799.

30 Juli 1749

22 Maart 1843.

16 Dec. 1843.

30 Januari 1753.

Sept. 1772.

6 Oct. 1775.

7 Oct. 1789.

7 Oct. 1789.

6 Nov 1789.

141. Losse aanteekeningen van kerkeraads-verga

deringen. 6 blz. fol.

142. Resolutie-boeken. 4 dln. fol.

143. Kopie-boek den algemeenen kerkeraad betref

fende; met register. 127 blz. fol.

144. Uitstaande belijdenis opgesteld door Corn.

Ris. 20 blz. 4°.

145. Historische aanteekening betreffende de Doops

gezinden te Hoorn, door K. Messchaert Jz. 4 blz. fol.

146. Formulier-verklaring omtrent het leeraarschap,

ingeleverd bij burgemeesters, tot het verkrijgen van

vrijdom eener belasting. 1 blz. 8°.

147. Formulier om een leeraar tot den vollen dienst

te bevestigen. 2 blz. 8°.

148. Memorie van J. P. Spits, over de voorwaarden

waarop bij 't beroep tot leeraar aanneemt. 4 blz. 4°.

149. Kopie-brief van den kerkeraad, waarbij Ds. P.

Moll van Enkhuizen tot leeraar beroepen wordt.

4 blz. fol.

150. Brief van P. Moll te Enkhuizen, waarbij hij

meldt dat hij 14 dagen beraad wenscht omtrent het

hem aangeboden beroep. 2 blz. 4°.

151. Van den kerkeraad, aan P. Moll, tot regeling

zijner overkomst. 1 blz. 4°.
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30 Juni 1804.

8 Aug. 1804.

24 Aug. 1804.

29 Aug. 1804.

8 Sept. 1804.

30 Sept. 1804.

10 Oct. 1804.

16 Oct. 1804.

152. Concept-adres van den kerkeraad aan de stede

lijke regeering om herstelling van Jacob Spits in het

leeraarsambt, die in 1796 wegens politieke gevoelens

geschorst was. 1 blz. fol.

153. Brief van de nagelaten kinderen van Ds. P.

Moll, berichtende het overlijden van hun vader.

3 blz. 4°.

154. Van P. Beets Jr., leeraar in de gemeente te

Westzaandam, waarbij hij 't hem opgedragen beroep

in beraad neemt. 2 blz. 4°.

155. Van denzelfde, waarbij hij bezwaren tegen eenige

beroepsvoorwaarden inbrengt. 4 blz. 4°.

156. Van den kerkeraad aan Ds. P. Beets, om de

bezwaren tegen de beroepsvoorwaarden, door hem

ingebracht, weg te nemen. 3 blz. fol.

157. Van P. Beets, waarbij hij voor het beroep

bedankt. 3 blz. 4°.

158. Van W. Nieuwenhuys, leeraar bij de Waterl.

gemeente te Groningen, waarbij hij het hem aange

boden beroep in beraad neemt. 2 blz. 4°.

159. Kopie-brief van den kerkeraad aan Ds. P. Beets

te Westzaandam, om zijn invloed bij Ds. Nieuwen

huys te Groningen aan te wenden, dat deze het beroep

aanneme. 2 blz. 4°.

160. Brief van Ds. W. Nieuwenhuys, waarbij hij

voor 't beroep bedankt. 2 blz. 4°.
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16 Mei 1805.

12 Juli 1805.

23 Juli 1805.

21 Aug. 1805.

25 Aug. 1805.

2 Sept. 1805.

6 Sept. 1805.

29 Aug. 1805.

30 Dec. 1805.

Sept. 1772.

24 Januari 1783.

161. Van M. Martens, leeraar te Holwerd, over de

waarneming eener predikbeurt op beroep. 1 blz. 4°.

162. Van J. van Naarden, leeraar te Krommenie,

waarbij hij 14 dagen beraad neemt voor 't hem op

gedragen beroep. 1 blz. 4°.

163. Van denzelfde, waarbij hij voor het beroep

bedankt. 1 blz. 4°.

164. Van J. van Zaanen, leeraar te Oost-Graftdijk,

waarbij hij het opgedragen beroep in beraad neemt.

1 blz. 4°.

165. Van denzelfde, waarbij hij voor 't beroep be

dankt. 1 blz. 4°.

166. Van denzelfde, waarbij hij 't beroep aanneemt.

1 blz. 4°.

167. Van denzelfde, tot regeling van zijn overkomst.

1 blz. 49.

168. Kopie-brief van P. Ris, aan Jurre Veenstra

te Akkrum, over een jongeling die voor de vacature

te Hoorn is aanbevolen. 2 blz. 40.

169. Brief van A. van der Hoek Wzn., leeraar te

Twisk, over de vervulling eener predikbeurt. 1 blz. 40.

170. Formulier om diakenen in hunnen dienst te

bevestigen. 1 blz. fol.

171. Brief van Pieter Ris, waarin hij de benoeming

tot diaken aanneemt. 1 blz. fol.
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20 Oct. 1789.

24 Maart 1790.

17 April 1790.

4 Mei 1798.

2 Juni 1798.

1 Dec. 1802.

28 Febr. 1788.

4 Juli 1788.

9 Maart 1803.

19 Juni 1794.

3 Jan. 1796.

172. Van C. Ris, tot verontschuldiging van zijn

afwezigheid. 1 blz. 4°.

173. Van Nicolaas Beets te Kampen, om inlichting

of 't met hem gebeurde zooveel ergernis gegeven heeft,

dat hij voor zijn post als diaken zal moeten bedanken.

2 blz. 4°.

174. Van denzelfde, waarbij hij na de bekomen in

lichting zijn betrekking nederlegt. 2 blz. 4°.

175. Van M. V. Dam, waarbij hij als diaken be

dankt. 1 blz. 4°.

176. Van Volkert Brouwer, waarbij hij als diaken

bedankt. 3 blz. 4°.

177. Van Jan Kerk, van gelijken inhoud. 1 blz. 4°.

178. Van P. Bel en P. Houttuyn te Brussel, waarbij

zij, uitgeweken om hun politieke gevoelens, de be

trekking van voorlezers en voorzangers nederleggen,

met kopie-antwoord. 1 blz. 4°.

179. Van J. de Wit Czn., waarbij hij zijn betrek

king als voorzanger nederlegt. 2 blz. 4°.

180. Van C. Messchaert, van gelijken inhoud. 1 blz.4°.

181. Van de gemeente te Stavoren, tot geleide eener

attestatie. 1 blz. 4°.

182. Van den kerkeraad der gemeente te West

zaandam, met verzoek om opgaaf van redenen waarom
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aan Jan Beets de doop geweigerd is, die nu bij hen

verzocht heeft den doop te ondergaan. 3 blz. fol.

5 Jan. 1796. 183. Van de gemeente te Leiden, over 't weglaten

der getuigenis van goed gedrag en over 't verstrek

ken van borgtocht bij attestatie. 2 blz. 4°.

16 Aug. 1806- 184. Vier brieven van de gemeente te Blokzijl, over

* " " de verzorging van een bedeelde en de afgifte eener

attestatie. 9 blz. 4°.

### 185. Drie brieven van de gemeente aan de Koog,

over het verleenen van borgtocht bij een attestatie.

5 blz. 4°.

Oct. 1775. 186. Kopie-circulaire van de gemeente in de Zon

tot het verleenen van tien-jarigen borgtocht; breede

verklaring daarvan, 14 Nov. 1799, en kopie-antwoord

daarop, 18 Jan. 1800. 3 blz. fol.

1 Mei 1776. 187. Circulaire van de gemeente te Almeloo, be

lovende een tien-jarigen borgtocht bij het afgeven

van attestaties. 1 blz. fol. dr.

10 Maart 1791. 188. Van de gemeente te Rotterdam, belovende tien

jarigen borgtocht bij het afgeven van attestaties.

3 blz. 4°. dr.

20 Juli 1791. 189. Van de gemeente te Blokzijl, over den tien

jarigen borgtocht. 3 blz. 4°. dr.

31 Mei 1803. 190. Van de Vlaamsche gemeente te Groningen,

belovende tien-jarigen borgtocht bij het afgeven van

attestatie. 1 blz. fol. dr.
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11 Oct. en 16 Nov.

1803.

27 Dec. 1803.

1805.

15 Aug. 1805.

23 Aug. 1805.

10 Dec. 1805.

22 Dec. 1805.

14 April 1806.

28 April 1790.

6 April 1793,

191. Twee brieven van de gemeente te Harlingen,

over een geschil ten gevolge van tien-jarigen borg

tocht bij attestatie. 5 blz. 40.

192. Circulaire van de gemeente te Utrecht, be

lovende tien-jarigen borgtocht bij het afgeven van

attestatie. 1 blz. 4°. dr.

193. Van de gemeente te Krommenie, belovende

tien-jarigen borgtocht bij 't afgeven van attestatie.

1 blz. 4°. dr.

194. Van de Friesche Doopsgez. gemeente te Wor

merveer, belovende tien-jarigen borgtocht bij 't afgeven

van attestatie. 1 blz. 4°. dr.

195. Van de Doopsgez. sociëteit in Friesland, waarbij

zij tien-jarigen borgtocht belooft bij 't afgeven van

attestaties. 2 blz. fol. dr.

196. Van den leeraar Jacob van Zaanen, over een

zaak van alimentatie. 1 blz. 4°.

197. Van den kerkeraad te Blokzijl over de ver

zorging van een bedeelde. 2 blz. 4°.

198. Van den kerkeraad te Dantumawoude, tien

jarigen borgtocht stellende. 1 blz. 4°.

199. Van Pieter Ris, over een legaat door zijn

vader aan de gemeente besproken. 1 blz. 4°.

200. Circulaire van de Vereenigde gemeente te

Westzaandam, tot oprichting van een fonds voor
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1 Maart 1804.

1816.

Nov. 1817.

1 Juni 1822

31 Mei 1823.

12 Dec. 1834.

19-21 Jan. 1835.

6 Dec. 1844.

22 Oct. 1803.

weduwen en weezen van Doopsgezinde leeraren.

2 blz. 4°. dr.

201. Circulaire der commissarissen van het wedu

wenfonds, tot beschrijving der vergadering en geleide

der punten. 1 blz. fol. dr.

202. Aanteekeningen op 't verslag der Algem.

Doopsg. sociëteit, inzonderheid omtrent het financiëele

gedeelte. 8 blz. fol.

203. Brief van 't bestuur der Alg. Doopsg. sociëteit,

met dankbetuiging voor de gezonden gift en uit

eenzetting der redenen, waarom men zich niet voor

het bekomen van subsidie tot het gouvernement

wendt. 3 blz. 4°.

204. Staat en rekening der Alg. Doopsgez. sociëteit,

met begeleidende missieve. 4 blz. 4°.

205. Brief van bestuurders van de Algemeene

Doopsgezinde sociëteit, uitnoodigende tot het kiezen

van twee nieuwe bestuurders. Met concept-antwoord.

2 blz. 4°.

206. Correspondentie tusschen prof. S. Muller, en

K. Messchaert, lid van den kerkeraad te Hoorn, over

de keuze van een bestuurder der Alg. Doopsgez.

sociëteit. 5 blz. 4°.

207. Brief van de Alg. Doopsgez. sociëteit, over

de herkiesbaarheid van J. Pol, tot bestuurder. 1 blz.4°.

208. Circulaire der Herv. gemeente te Maassluis,



31

21 Juli 1773.

6 Febr. 1794.

15 Mei 1795.

8 Juni 1799.

8 Juni 1799.

14 Juni 1799.

voor 't houden eener collecte ten behoeve van haar

diakonie-fonds. 2 blz. fol. dr.

209. Aanspraak vanwege den kerkeraad aan Prins

Willem V, bij zijn bezoek te Hoorn. 3 blz. fol.

210. Verantwoording van N. Messchaert en P. Ris,

aan den kerkeraad en broederschap der Doopsgez.

gemeente te Hoorn, dat zij de betrekking van

provisioneele representanten der Hoornsche burgerij

hebben aangenomen. 2 blz. fol.

211. Bezwaarschrift van 39 broeders der Doopsg.

gemeente te Hoorn, tegen de handelwijze van eenige

hunner medeleden om schutters te worden. 2 blz, fol.

212. Brief van de gemeente in de Zon aan die te

Hoorn, tot geleide van een adres aan de Eerste Kamer

van het wetgevend lichaam, en met verzoek om de

onderteekening daarvan bij de naburige zusterge

meenten te bevorderen. 2 blz. 40.

213. Circulaire van de gemeente in de Zon, tot

onderteekening van een adres om vrijstelling van

den wapenhandel. 3 blz, fol. dr.

214. Aan die te Purmerende, tot geleide van boven

staand adres. 1 blz. 4°.

215. Kopie-brief tot terugzending van 't nu onder

teekende adres aan de gemeente in de Zon. 1 blz. fol.

19 Juni 1799.

13 Dec. 1800

21 Jan. 1801.

216. Drie brieven van G. J. van den Bosch te

Rotterdam, over de beste middelen om van de over
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7 Nov. 1805.

30 Mei 1806.

1869.

20 April 1873.

1760.

heid opheffing te verkrijgen van een vonnis, waarbij

een leeraar geschorst is. 5 blz. 4°.

217. Brief van den kerkeraad der Vereenigde ge

meente te Amsterdam, over den verplichten wapen

handel. 1 blz. 4°.

218. Circulaire van den secretaris van Staat voor

de binnenl. zaken der Bataafsche republiek: aanbe

veling van de zorg voor het leerstellig onderwijs

der schooljeugd, aan de onderscheidene gezindten.

2 blz. fol. dr.

Huizen.

219. Jaarrekening van de gemeente te Huizen.

den Ilp.

220. Reglement der gemeente. 1 blz. dr.

Irnsum.

221. Afbeelding van een geschilderde glasruit uit

een raam der oude kerk aldaar, thans prijkende in

het raam der nieuw gebouwde kerk. Teekening in

kleuren.

de Joure.

222. Verhaal van de scheuring in die gemeente.

18 blz. 4°.
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April 1880.

1786-1829.

10 Mei 1804,

13 Febr. 1805.

30 Jan. 1821.

17 Febr. 1828.

Kampen.

223. Voorstel van den kerkeraad, over het aan

nemen van leden uit andere kerkgenootschappen.

3 blz. 4°. dr.

Knollendam G. a.

224. Aanteekeningen van zaken en handelingen deze

gemeente betreffende, gehouden door SIM. KALVER

BoER, voorafgegaan door eene schets van vroegere

lotgevallen. 2 dln. fol.

225. Akte van overeenkomst, waarbij de gemeente

Knollendam en Krommeniedijk zich tot ééne ge

meente vereenigen. 3 blz. fol.

226. Reglement voor de Vereenigde gemeente vast

gesteld. 8 blz. 4°.

227. Overeenkomst tusschen de gemeente Knol

lendam, c. a. en Marken-binnen, tot vereeniging in

den predikdienst. 1 blz. fol.

228. Akte van overeenkomst, waarbij de gemeente

Knollendam, c. a. en Marken-binnen, zich tot één

gemeente vereenigen. 2 blz. fol.

229. Kopie-brief van Ds. S. Kalverboer te Knol

lendam, aan het fonds tot ondersteuning van Doopsg.

predikants-weduwen, omtrent zijn leeftijd, vrouw,

kinderen, enz. 1 blz. fol.

3
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21 Mei 1830.

11 Sept. 1831.

230. Kopie van den brief, waarbij aan Ds. B.

Hoekstra te Barsingerhorn, het beroep te Knollen

dam wordt aangeboden. 2 blz. fol.

231. Over de goedkeuring van het Rijk op het

beroep van Ds. H. A. Sepp. 1 blz. 4°.

18 oct. 1835 tot 232. Aanteekeningen van besluiten, door den kerke
Maart 1837.

1669-1740.

1740-1770.

1770-1804.

1805-1817.

1798-1849.

1790-1829.

1792-1832,

1773-1846.

1779.

1711-1798.

1780-1806.

raad te Knollendam genomen, vooral betreffende het

beroep van G. J. Boetje aldaar. 2 blz. 4°.

233. Kasboeken der gemeente te Knollendam. 4 dl.

234. Aanschrijvingen en brieven van de hooge regee

ring. 30 st.

235. Aanschrijvingen enz. van prov. Staten. 7 st.

236. Briefwisseling met het gemeentebestuur. 52 st.

237. Brieven van verschillenden, gemeenten en per

sonen. 13 st.

238. Stukken betrekkelijk de nalatenschap van Jacob

v. d. Bus. 12 st.

239. Lijsten het geldelijk beheer der gemeente te

Knollendam betreffende. 4 stuks fol.

240. Eigendomsbewijzen van drie obligatiën ten

laste van West-Friesland en het Noorderkwartier.

44 stuks.

241. Dito van huizen en landen en afgeloste oblig. 5 st.
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1731-1803.

1803-1827.

1740-1804.

1779-1806.

1807-1817.

I805-1838.

17 April 1668.

11 Aug. 1803.

9 Aug. en 4 Oct.

1808 en Febr.

1809.

3 Maart 1770.

15 April 1806.

242. Kasboeken der gemeente Marken-binnen. 2 dl.

243. Rekeningboek van Krommeniedijk, waarachter

ledematenboek, begonnen Juli 1745 tot 1802.

244. Aanteekeningen over bedeeling te Knollend. 2 dl.

245. Effecten en kasboek van de Vereen. gemeente.

1 deel fol.

246. Besluit van de Staten van Holland en West

Friesland, waarbij goedgekeurd wordt het reglement

van 't algemeene weeshuis te Westzanen. 5 blz. fol.

247. Van het departementaal bestuur van Holland,

inhoudende nadere bepalingen op bovenst. reglement.

4 blz. fol.

248. Drie keuren van 't gemeentebestuur te West

Z8DGD.

249. Besluit van de Staten van Holland en West

Friesland, waarbij aan de diaconie te Knollendam

het recht wordt toegekend, om op de nalatenschap

van door haar bedeelden of op erfenissen aan de be

deelden opgekomen de alimentatie-kosten te mogen

verhalen. Op perkament. 5 blz, fol.

250. Dito van het departementaal bestuur van Hol

land, waarbij aan de regenten zoowel van 't Hervormde

als van 't R. K. weeshuis te Uitgeest gelijke voor

rechten worden verleend als aan de Doopsgezinden te

Knollendam ten aanzien der nalatenschap van be

deelden. 7 blz. fol.

3 *
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20 Jan, 1634.

1 Juni 1638.

251. G. J. BoETJE. Schets der lotgevallen van de

Knollendamsche en drie bijbehoorende Doopsgez. ge

meenten, uit het archief opgemaakt in 1840. 11 blz. fol.

Leeuwarden.

252. a. Brief van de Waterlandsche gemeente te

Leeuwarden, 15 Maart 1618, aan de van

hen afgescheidenen vrede aanbiedende onder

verklaring, dat zij de vroegere geschilpunten

over den buitentrouw, den ban, en het weder

doopen van bij de Hervormden bejaard ge

doopten, in der minne willen bijleggen.

b. Antwoord van de Hoogd. en Friesche ge

meente aldaar, op den vorigen 7 April 1618,

met opgave van vredes-voorwaarden.

c. Wederantwoord van de Waterl. gemeente,

zond. datum, op het antwoord van 7 April.

Te zamen 33 blz. fol.

Leiden.

253. Kopie-extract van een request van regenten

van het hofje genaamd Bethlehem te Leyden, aan

gecomm. raden van Hollandt, met apostille accordee

rende vrijdom van verponding, benevens authentieke

kopie van het afschrift 31 Mei 1638, opgemaakt

16 April 1676 in quadruplo.

254. Request van regenten van het hofje Bethlehem

te Leiden, om vrijdom van accijns. Met toestem

mende apostille. Kopie gecoll. 16 April 1676. 1'/s

blad fol.
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14 Mei 1663.

15 April 1676.

3 Oct. 1736 en

22 Maart 1686.

1774.

1684-1698.

255. Brief van Pieter Pietersz. van der Steen te

Soeterwoude, aan Jan Beuns te Haarlem, berich

tende hoe de kerkeraad te Leiden zich, ter gelegenheid

dat Mees Jansz. dien ondervraagde, beroepen heeft

op de belijdenis van 1626 en daarvan notariëele akte

heeft doen opmaken, die zoo noodig voorkomen zal,

dat de overheid de partij van Galenus bemoeielijkt.

1 blz. fol.

256. Van Thomas de Vogel, aan David Rutgers te

Amsterdam, betreffende vrijdom van accijnsen bij de

hofjes te Leiden. 1 blz. 4°.

257. Notariëele kopie eener resolutie van de Staten

van Holland, waarbij op het request der Doopsgez.

te Leiden, die wegens toenemend getal van armen

den gewonen vrijdom van impost en lasten voor

hunne diaconie hadden aangevraagd, gunstig besloten

wordt. 3 blz. fol. (In duplo.)

258. Leerrede van W. Hesseling over Col. III : 16

ter inwijding van 't orgel in de Doopsgez. kerk te

Leiden. 23 blz. 4°.

Maastricht.

259. Stukken betreffende een geschil over het beheer

der armengelden in de gemeente te Maastricht ont

staan tusschen Pieter Frensken c. s. en Pieter van

Limburgh.

a. Kopie-obligatie, 25 Dec. 1684, waarbij Pieter

Frensken verklaart 4 pCt. jaarlijks te zullen



38

betalen van de hem toevertrouwde armengelden,

tot wederopzeggens toe. 1 blz. 4°.

. Kopie eener arbitrale uitspraak van 7 broeders,

14 Febr. 1697, waarbij P. Frensken van het

verder betalen van rente vrijgesteld wordt. 1 blz.4°.

. Kopie-censuur over Pieter van Limburgh, 24

Mei 1697, door 16 broeders onderteekend, waarbij

hem zijn kerkelijke bediening ontzegd wordt.

In dorso: de verklaring dat hij met zijn predik

dienst is voortgegaan. 2 blz. 4°.

. Brief van P. Frensken, c. s. aan Joannes Andriesz.

te Utrecht, 16 Juli 1697, waarin hij uitvoerig

den oorsprong en gang van het geschil met

P. van Limburgh mededeelt. 4 blz. fol.

Kopie-brief van Pieter Noortdijk en J. Andriesz.,

in antwoord op den vorigen, tot vrede vermanende

en Limburgh verdedigende. 5 Aug. 1697. 3 blz.fol.

. Brief van Pieter van Limburgh, aan J. Andriesz.

en P. van Noortdijk, 16 Aug. 1697, te zijner

verdediging. 3 blz. 4°.

. Brief van denzelfde, 20 Aug. 1697, alles breeder

verklarende. 3 blz. fol.

. Kopie-brief van P. Frensken, c. s. 22 Aug. 1697

waarin het geschil nog nader wordt toegelicht,

met scherpe beschuldigingen tegen v. Limburgh,

dien zij met David Joris vergelijken. 4 blz. fol.

. Brief van P. van Limburgh aan J. Andriesz.

c. s., 27 Aug. 1697, waarbij hij zijn besluit om

het geschil voor de overheid te brengen, tegen

de bedenkingen van J. Andriesz. verdedigt.

2 blz. 4".

. Brief van P. Frensken aan J. Andriesz. 6 Sept.

1697, met beschuldigingen tegen van Limburgh

en waarschuwing om “niet alleen door zijn bril
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7/2.

te zien”. Hij wenscht de zaak door arbiters

uit te maken. 3 blz. 4°.

Brief van P. van Limburgh aan J. Andriesz,

13 Sept. 1697, waarbij hij verklaart met een

voorslag van arbitrage genoegen te nemen.

2 blz. 4°.

Brief van P. Frensken aan J. Andriesz, 16 Sept.

1697, tot verdediging van de censuur. 2 blz. 4°.

Brief van P. Frensken aan J. Andriesz, 11

Oct. 1697: zijn stilzwijgen ligt niet aan hem,

maar aan den kerkeraad bij het Lam, wiens

advies nog altijd uitblijft, verklaart zich nog

altijd tot vrede bereid, mits van Limburgh

scherp bestraft worde. 2 blz.

Twee brieven van P. van Noortdijk te Utrecht,

aan David Rutgers te Amsterdam, 7 en 10 Jan.

1698, tot geleide van de bovenstaande stukken;

dringt tevens aan op de vervulling der vacature

in het Rheensche veen. 2 st. 2 blz. fol.

Brief van David Rutgers aan Galenus Abrahams,

18 Febr. 1698, tot geleide als boven. 3 blz. fol.

Juli 1809-Maart 260. Briefwisseling over de goederen der Doopsgez.
1877.

gemeente te Maastricht, zoowel over 't beheer daarvan

door den Heer D. Koopmans, als met zijn opvolger

den curator Winkelman te Maastricht, waarbij ge

voegd is opgaaf van Doopsgezinden in Limburg,

onderscheiden commissie-rapporten over deze aange

legenheid bij den kerkeraad ingebracht; adressen aan

den Minister van Binnenl. Zaken en de Tweede Kamer

der Staten-Generaal; voorts beraadslagingen in voor

noemde Kamer en Ministeriëele dispositie daarover.

42 stuks waarvan n". 39 en 41 in duplo.

------------ ---- --
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1710-1721.

(-1837.)

14 Juli-12 Sept.

1628,

14 Juli 1628.

6 Sept. 1628,

Medemblik.

261. A a n t e e k en in g-boek der GEMEENTE VAN

MEDEMBLIK. 1 bnd. fol. onder den titel: “Dit is het

Boeck van ont-vang en uyt-geef voor de gemeente. –

En ook het Trouw en Sterf-Boeck. – Als meede het

Doop-Boeck voor de Gem.” – Het bevat:

1°. Kashouding van 1710-1721. 11 folia.

2°. Geschiedkundige aanteekeningen betr. de Doops

gezinde gemeente te Medemblik, opgesteld door

E. M. ENGEL, loopende van 1686-1837.

262. Verhaal eener beschuldiging wegens onrecht

zinnigheid in het leerstuk der algemeene genade,

ingebracht tegen Hans Alenson, leeraar der Vereen.

Gemeente te Medemblik, door de Hervormde predi

kanten aldaar. 4 blz. fol.

263. Nadere verklaring van Hans Alenson op de

beschuldiging hierboven vermeld. 1 blz. 4°.

264. Verklaring van Jacob Thonissen Nels en Jan

Cornelissen Hauward, over de onrechtzinnige prediking

van Hans Alenson en zijn belofte om dit gevoelen

nader te verdedigen. 1 blz. 4°.

265. Aanbieding van Rippert Eenkens, HansAlenson,

en Jan Jansen van Rhijn, om hun gevoelen tegen

de Herv. predikanten in het openbaar te verdedigen.

1 blz. fol.

266. Request van Hans Alenson aan de overheid

te Medemblik om ontslag uit zijn hechtenis, ten

einde zich in het dispuut met de predikanten open
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25 Febr. 1703.

26 Juli 1723.

8 Febr. 1728.

21 Juli 1760.

11 Jan. 1880.

lijk te kunnen verantwoorden en voorts om wegens

zijn overtuiging niet verder bemoeielijkt te worden,

waarbij hij het toestaan of het verbieden van zulk

een openbaar gesprek gaarne overlaat aan de wijs

heid der regeering. 3 blz. fol.

267. Brief van de gemeente te Krommenie, tot dank

betuiging voor genoten ondersteuning na den brand.

3 blz. fol.

268. Kopie-brief van eenige gecommitteerden uit de

Zonsche sociëteit, aan de Friesche gemeente aldaar,

bevattende aanbiedingen, om wederzijds in den predik

dienst te voorzien en een vereeniging met de Zonsche

sociëteit voor te bereiden. 3 blz. fol.

269. Brief van de Friesche gemeente aan de Waterl.

aldaar, over de voorwaarden, waarop zij zich met

elkander willen vereenigen. 1 blz. fol.

270. Rekening-courant over den boedel van Jacob

Morenvliet en zijne weduwe, gelegateerd aan de Wer

eenigde gemeente te Medemblik. 1 blz. fol.

271. Kopie-brief van de Vereenigde gemeente, zond.

datum, aan die te Amsterdam, over borgtocht bij

attestatie. 1 blz. fol.

Meppel.

272. Gezangen bij de inwijding van het kerkgebouw.

4 blz. 8°. dr.
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20 Nov. 1558.

22 Dec. 1565.

2 Maart 1574.

31 Maart 1574.

8 Mei 1574.

Middelburg.

273. Lijst der boeken en documenten behoorende

aan deze gemeente. (opgemaakt 1860.) 8 blz. fol.

274. Lijst van stukken, de Doopsgezinden betreffende,

op het archief te Middelburg. 2 blz. fol.

275. Besluit van de overheid aldaar, om eene ver

eering te schenken aan den pastoor van Koudekerke

en den Augustijner prior voor hun diensten in de

zaak der Herdoopers. (M. A.) 1 blz. fol.

276. Brief van de Landvoogdes aan de overheid

aldaar, met bericht dat de koning beveelt, zich streng

te houden aan de uitspraken van het Concilie te

Trente, de terechtstelling der gevangen Anabaptisten

te bespoedigen, en aan de kerkelijke machten allen

bijstand te verleenen. (M. A.) 2 blz. fol.

277. Besluit van den kerkeraad der Herv. gemeente,

om bij de overheid aan te dringen, dat er nauwkeurig

toezicht gehouden worde, zoowel op 't verzuim van

den kinderdoop als op de verspreiding van kettersche

boeken. (Archief der Herv. gem. te Middelburg)

1 blz. fol.

278. Van denzelfden tot gelijken maatregel, om de

Doopsgezinden te dwingen tot het afleggen van den

burgereed. (Hetzelfde archief) 1 blz. fol.

279. Van denzelfden, om de overheid te waarschu

wen, dat volgens ingekomen bericht van de Holl.
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kerk te Londen, de Doopsgezinden in Engeland

woonachtig maar daaruit nu gebannen met schepen

vol naar Walcheren vluchten. (Hetzelfde archief)

1 blz. fol.

9 Mei 157G - 280. Handelingen van den kerkeraad der Herv.
17 Sept. 1578. - - - - -

gemeente met Henri van Hensberghe, die zich bij

de Voetwasschers aangesloten en daarna ook den

kinderdoop verworpen had, maar nu, na openlijk

zijne dwalingen herroepen te hebben, tot de Her

vormden terugkeert. (Hetzelfde archief) 5 blz. fol.

18 Dec. 1577. 281. Als voren, met Crijntgen Jansd. van Essen,

" "" waarbij de kerkeraad den Doopsg. leeraar Hans

Busschaert tot een openlijk twistgesprek over de

menschwording van Christus met den Herv. leeraar

C. van der Heyden zoekt te bewegen. (Hetz. archief)

6 blz. fol.

1,##- 282. Als voren, met Dirk Matthijssen en Jan van

den Eynde en huisvrouw, Hervormden, die zich

eerst bij de Voetwasschers hebben aangesloten en

vervolgens tot de Waterl. Doopsgezinden zijn over

gegaan. (Hetzelfde archief) 2 blz. fol.

16 April-7 Mei 283. Als voren met Paulus Dirks, vroeger Doops

1578. gezind maar wegens moeilijkheden over den ban tot

de Hervormden overgegaan, die zich echter later

weêr bij de Doopsgezinden aansluit. (Hetz. archief)

2 blz. fol.

5 Juli 1578. 284. Besluit der overheid, om prins Willem I voor

te stellen, indien hij den burgereed wenscht te ver

anderen, daarvoor een formulier te bepalen, eenslui
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7 Aug. 1578.

18 Juni 1580.

3 Sept. 1580.

9 Mei 1587.

12 Oct. 1592.

31 Dec. 1594.

11 Jan. 1597.

dend voor Doopsgezinden en niet-Doopsgezinden.

(M. A.) 1 blz. fol. Vgl. dezen Inventaris 1° deel.

n°. 426-429.

285. De overheid zendt twee gecommitteerden naar

prins Willem I, om met hem te spreken over zijn

brief van den 26" Juli. (M. A.) 1 blz. fol. Vgl.

aldaar n°. 431.

286. Benoeming eener commissie van overheidswege,

om den Doopsgezinden het houden van godsdienst

oefeningen te verbieden. (M. A.) 1 blz. fol.

287. Afwijzend antwoord der overheid op het ver

zoekschrift van de Doopsgezinden d.d. 27 Aug. (Vgl.

Invent. I°. dl. n°. 433) om vrijstelling van het be

trekken der wacht. (M. A.) 1 blz. fol.

288. De kerkeraad der Hervormde gemeente beklaagt

zich bij de overheid over de bewering der Doopsgez.,

dat de Hervormde predikanten geen twistgesprek

met hen durven aangaan. (Arch. der Herv. gem.)

1 blz. fol.

289. Dezelfde verlangt van de overheid maatregelen

tegen het houden van godsdienstoefeningen door

Doopsgez. en Lutherschen. (Hetz. arch.) 1 blz. fol.

290. Dezelfde verlangt van de overheid maatregelen

tegen den aanwas van Doopsgezinden en Lutherschen.

(Hetz. arch.) 1 blz. fol.

291. Dezelfde herhaalt zijn verzoek van 12 Oct.

1592. (Hetz. arch.) 1 blz. fol.
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14 Dec. 1597.

8 April 1630.

22 Febr. 1665.

16 Mei 1743.

292. Gelegaliseerde kopie van eene notariëele kopie

eener akte, waarbij prins Willem I de Doopsgezinden

te Middelburg ontheft van den poorter-eed, waartoe

hen de magistraat wilde dwingen en hun “ja” als

eed, en ontrouw daaraan als meineed aanmerkt. Mid

delburg, 25 Jan. 1577. Op perkament 4°. Met twee

authentieke kopieën, waarvan eene van 8 April 1630.

2 blz. fol., en eene zonder datum. 11/2 blz. fol.

293. Authentieke kopie eener missive van prins

Maurits aan burgemeester en schepenen van Middel

burg, ten gevolge van een request van Doopsgez. aldaar,

om zich te “gedraegen naer inhout van de Resolutiën

hier te voeren bij den H. Staeten van Holl. en Zeel.

dienaang. genomen ende ... conformeren met alsulcke

acte ende brieven als de suppl. ende haerl. medebroe

ders ... bij ... den pr. van Orangen . . . gegunt is.”

13 Maart 1593. 1 blz. fol.

294. Besluit der Broederschap, dat zij van oordeel

is: 1°. buiten-leeraren, die zich toevallig hier of daar

bevinden, mogen niet toteen predikbeurt uitgenoodigd

worden, tenzij met voorkennis en toestemming van

den kerkeraad der gemeente, waar die beurt zal ver

vuld worden; 2°. het staat evenmin aan onze leeraren

vrij zonder onze voorkennis zulk een buitenbeurt

waar te nemen; 3°. alle kwestiënten deze ontstaande,

behooren voor de broederschap gebracht te worden.

2 blz. fol.

295. Kopie-attestatie voor Cornelis Jansz. naar

Dantzig. 1 blz. 4°.
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30 April 1667.

Juni 1659.

25 Aug. 1622.

17 Sept. 1622.

Monnikendam.

296. Aanbeveling van dr. Joannes van Hexter,

vroeger leeraar bij de Waterl. gemeente aldaar, door

den kerkeraad dier gemeente. 1 blz. 4°.

Nieuwendam.

297. Kopie-request van twee Doopsgez. echtelieden

te Nieuwendam, aan gecommitteerde raden van Hol

land, c. s., om ontheven te worden van de straf,

hun door den baljuw opgelegd, omdat zij alleen in

hun kerk getrouwd waren. Met apostille van den

18" Juni, dat de zaak ter kennis van de Staten zou

gebracht worden. 2 blz. fol.

Ooltgensplaat.

298. Notariëele-kopie van een request der Doopsgez.

te Ooltgensplaat aan gecommitteerde raden van

Holland c. s. om, wat het trouwen betreft, in hun oud

gebruik gehandhaafd te worden, met apostille dier

raden. De kopie is van 14 Juni 1650.

299. Kopie-brief van gecommitteerde raden van

Holland c. s., aan den ruwaard van Putten gelastende

zijne vervolging tegen de Doopsgezinden te Ooltgens

plaat ter zake van den trouw, te schorsen tot dat de

Staten daarop een besluit genomen hebben.
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28 Maart 1660.

April-Oct. 1688.

13 Juli 1707.

1708-1719.

23 Aug. 1603,

29 Dec. 1663.

26 Mei 1667.

Ouddorp.

300. Formulier waarnaar Wouter Klaas Verduin,

weder tot broeder is aangenomen, in de gemeente

Goedereede, (Kopie van H. v. Gelder.) 2 blz. 4°.

Overmeer.

301. Lijst van de waarneming der predikbeurten.

1 blz. fol.

302. Kwitantie van Joost Lamberts, met daarbij

gevoegde concept-obligatie, ten bate dezer gemeente.

2 stuks 8°. en fol.

303. Rekening-courant over de kerkgoederen der

gemeente, met justificatoire bescheiden 1707-1718.

75 stuks 4°. en fol.

Purmerend.

304. Verklaring van C. C. Knol, over den verkoop

van een rentebrief aan de Friesche Doopsgezinde

gemeente te Purmerend. 1 blz. 4°.

305. Aanteekening over den aankoop van een huis

vóór het kerkgebouw en de contributies, waartoe

eenige leden zich daarvoor verplicht hebben. 1 blz. fol.

306. Testament van Jacob Pieters Remkes, waarbij

hij onder zekere voorwaarden van versterving, de

Waterlandsche gemeente te Purmerend voor de helft
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23 Aug. 1680.

25 Dec. 1698.

21 Juli 1672.

5 Maart 1673.

en die aan den Ilp voor de wederhelft tot erfgena

men instelt. 4 blz. fol., waarbij een testament ten

behoeve van zijne zuster en zusterskinderen dd. 29

Nov. 1659 en een ander ten behoeve van zijn nicht

Lijsbet Jans, dd. 5 Nov. 1671.

307. Testament van Lijsbert Jans, zuster der

Waterlandsche gemeente, waarbij zij de diakonie

van hare gemeente tot erfgenaam benoemt. 2 blz. fol.

308. Kopie-testamentaire beschikking van Grietje

Dingenums Brouwer, gestorven 25 Dec. 1698, waarbij

zij ten behoeve der Waterlandsche gemeente de

helft in een huis bespreekt. 2 blz. fol.

309. Request van de gezamenlijke Doopsgezinden

te Purmerend, aan den krijgsraad aldaar, om vrij

stelling van wapendienst en onder aanbieding dat

zij de uitrusting der manschappen, die in hunne

plaats zullen treden, willen bekostigen. Met apostille

daarop, bepalende eene boete van 3 schellingen voor

elken keer dat zij de wacht verzuimen. 3 blz. fol.

310. Memorie van 't geen door de Friesche en

door de Waterlandsche gemeente gedaan is tot het

leveren van kleeding enz. ten behoeve van het leger.

4 blz. fol.

311. Kwitantie van de overheid te Purmerende,

voor 't geen de Doopsgezinden aldaar hebben bijge

dragen tot kleeding van het leger. 1 blz. fol.

21 Maart 1673,

23 Maart 1673. 312. Extract-resolutie der Staten van Holland en

West-Friesland, tot dankbetuiging voor 't geen de
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28 Aug. 1695.

1695.

1 Sept. 1695.

1695.

5 Nov. 1695

26 Dec. 1697.

1672-1809.

1807.

Doopsgezinden ten platten lande voor 't leger hebben

ingezameld en met opgaaf daarvan. 2 blz. fol.

313. Memorie van 't besluit door de Waterlandsche

gemeente genomen, om haar oud kerkgebouw af te

breken en een nieuw te stichten tot dienst zoowel

van henzelven als van de Friesche gemeente aldaar.

1 blz. fol.

314. Overeenkomst tusschen de beide Doopsgez.

gemeenten over de regeling der predikbeurten en het

gebruik van haar kerkgebouw, dat zij nu voor bei

der behoeften nieuw inrichten. 2 blz. fol.

315. Voorwaarden van overeenkomst, waarop de

leden der Waterlandsche en die der Friesche Doops

gezinde gemeente, voor gezamenlijk gebruik een kerk

zullen bouwen. 3 blz. fol.

316. Lijst der contributies voor de stichting van het

nieuwe kerkgebouw met eigenhandige teekeningen.

1 blz. fol.

317. Rekening en verantwoording van de gelden,

voor het nieuwe kerkgebouw te Purmerend gecol

lecteerd en besteed. 4 blz. fol.

318. Lijst van diakenen en leden der Doopsgez.

gemeente te Purmerend. 22 blz. fol.

319. Lijst van leden te Purmerend. 1 blz. fol.

320. Attestaties van lidmaatschap naar Purmerend

voor Grietje Jacobs, van Hoorn, 6 April 1735; Aaltje

4
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27 NOV. 1747.

1673 tot 1796.

1739-1809.

29 Juli 1702.

4 Jan. 1780.

Berkhout, van Edam, 1 April 1759, C. de Jong met

vrouw en zuster van West-Zaandam, 16 Juni 1771

en Marijtje Leuscher, van Ouddorp, 9 Juli 1775.

2 blz. fol. en 2 blz. 4".

321. Brief van den kerkeraad te Noordeinde, over

het weigeren eener attestatie en den eisch van borg

tocht. 2 blz. fol.

322. Kercke Boek van de Vereen. Doopsgezinde

gemeente te Purmerend. 13 en 298. blz. fol.

323. Resolutie van den kerkeraad der Vereenigde

Waterlandsche en Friesche gemeente te Purmerend,

met daaraan voorafgaand historisch overzicht uit de

oudere boeken opgemaakt door den diaken Pieter

Petten. 1 bundel fol.

324. Brief van de Doopsgez. gemeente te Krommenie,

verzoekende om ondersteuning in haren nood ten ge

volge van den brand. 2 blz. fol.

325. Van eenige leden der gemeente, aan den

kerkeraad over hunne pogingen tot het verbeteren

van het kerkgezang. 2 blz. fol.

326 Voorstel van Jacob Keyzer te Purmerend, tot

het bekomen van een eigen leeraar voor de gemeente,

circulaire aan alle Doopsgez. gemeenten, door den

kerkeraad te Purmerend van dezelfde strekking,

Sept. 1793; lijst van contributies voor dat doel in de

gemeente zelve bijeengebracht, met de eigenhandige

teekeningen. 1 bundel folio.

1793,

5 Juli 1755. 327. Extract-resolutie der Staten van Holland en
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23 Oct. 1755.

14 Sept. 1786.

1815.

9 Jan. 1620.

West-Friesland, waarbij aan de Doopsgez. te Oost

Zaandam, Koog, Jisp en Purmerend gedeeltelijke

vrijdom van belasting op hunne obligatiën wordt

toegestaan. 2 blz. fol.

328. Resolutie van gecommitteerde raden aan de

Staten van Holland en West-Friesland, om aan de

ontvangers in verschillende steden van Noord-Holland

extract te zenden uit de generale lijsten der obliga

tiën, die van den 100" en 400" penning bij vroegere

besluiten zijn vrijgesteld. 3 blz. fol.

329. Extract-resolutie der regeering te Purmerende,

waarbij de voorbidding voor de Staten van Holland

gevraagd wordt van de leeraren der verschillende

gezindten. 2 blz. fol.

330. Kopie-request van den kerkeraad, zond. dag

of jaar, aan den krijgsraad aldaar, om vrijstelling

der gemeenteleden van de burgerwacht. 2 blz. fol.

331. Drie kwitantiën van oorlogsbelasting, door de

gemeente voldaan. 3 blz. fol.

Rotterdam.

a. WATERLANDSCHE GEMEENTE.

332. Brief aan Reinier Wybrands, met verzoek om

tot hen over te komen tot bediening van den doop

en met bericht, dat hun leeraar Eduard Nabels med.

Doct. er in toegestemd heeft, om als oudste bevestigd

te worden, welke keus de goedkeuring reeds heeft

4 #
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10 Jan. 1620.

17 Jan. 1620.

18 Juni 1620.

weggedragen van Hans Alenson te Delft, Willem

Jans te Rynsburg, Gijsbert Jans en Jan Jans. 2 blz.fol.

333. Van Eduard Nabels, aan Reinier Wybrands.

Hij dringt het verzoek van den kerkeraad aan en

hoopt door R. Wybrands (en door Willem Jans van

Rynsburg) tot den vollen dienst bevestigd te worden,

omdat hij aan hem voor zijn studie en opleiding bij

zondere verplichting heeft. 2 blz. fol.

334. Van Hans de Ries te Alkmaar, aan Reynier

Wybrands te Amsterdam. Hij is zeer ingenomen met

het voornemen om Eduard Nabels, leeraar te Rotter

dam, tot oudste te bevestigen en wenscht dat Reynier

Wybrands met Gijsbert en Willem Jans van Leiden

en Hans Alenson van Delft, die plechtigheid zullen

bedienen. 1 blz. 4°.

335. Van Eduard Nabels aan Reinier Wybrands.

Hij dringt nogmaals op zijn overkomst aan en zoekt

de bezwaren daartegen uit den weg te ruimen. 2 blz.fol.

336. Van Eduard Nabels te Rotterdam, aan leeraren

en oudsten der Vereen. gemeente te Amsterdam, met

verzoek om f 300 voor achterstallige huur aan te

zuiveren, ten behoeve van zekeren Abraham de Kroo

te Gouda, in wiens huis de vroeger vervallen maar

nu weder opgerichte gemeente samenkomt en beurte

lings door de leeraren van Leiden en van Rotterdam

bediend wordt. Zij is evenwel niet bij machte de

kosten van de vergaderplaats te dekken, waardoor

nu de Kroo in groote ongelegenheid verkeert. 2 blz.fol.

28 Febr. 1631.

16 .Jan. 1634. 337. Van Eduard Nabels aan Reinier Wybrands,
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24 Jan. 1634.

Febr. 1634.

4 Febr. 1634.

21 Febr. 1634.

26 Febr. 1634.

zijn overkomst verzoekende om met andere ontboden

leeraren een beslissing te nemen in 't geen hem ten

laste gelegd wordt, dat hij nl. ontrouw zou geweest

zijn in het beheer van gemeente-gelden. 1 blz. fol.

338. Van Hans de Ries aan Reinier Wybrands,

waarbij hij zich wegens zijn ouderdom verontschuldigt

van deelneming in het onderzoek der zaak van Eduard

Nabels. 1 blz. 4°.

339. Van Matthijs Tieleman van Werdt, Cornelis

Bom van Cranenburgh en Balten Huybregts, aan

Reinier Wijbrands, op zijn overkomst aandringende,

omdat zij de zaak van Eduard Nabels, waarover zij

zeer ongunstig denken, hoe eer hoe beter tot klaar

heid wenschen te brengen. 1 blz. fol.

340. Van D. Willems van Noorden, aan Reinier

Wybrands, zich beklagende dat Cornelis Bom en zijn

vrienden de gemeente in onrust brengen, Eduard

Nabels op allerlei wijzen beschuldigen en van hem

verlangen dat hij 205 Rijksdaalders, zijnde het be

drag der betwiste schuld, deponeere. Hij acht het

beter die som aan Reinier Wybrands toe te ver

trouwen in nader verrekening. 1 blz. fol.

341. Vrijspraak van Eduard Nabels, door de ge

committeerde leeraren Reinier Wybrands en Pieter

Andries van Amsterdam, Hans Alenson en Gerrit

Jans Brouwer van Haarlem, en Jan le Pla van Leiden.

In orig. 1 blz. en in kopie met bijliggende verkla

ring over de 205 Rijksdaalders. 2 blz.

342. Van Eduard Nabels, aan de vijf arbiters met
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28 Febr. 1634.

28 Febr. 1634.

1 Maart 1634.

25 Mei 1634.

31 Mei 1634.

22 Sept. 1634.

2 Oct. 1634.

verzoek om hun uitspraak in meer officiëelen vorm

te brengen, daar zij voor schepenen te Rotterdam

zal moeten dienen in zijn geschil met Cornelis Bom.

1 blz. fol.

343. Van Jean le Pla te Leiden, aan de Amst.

arbiters met gunstig advies op den voorgaanden.

1 blz. 4°,

344. Van Eduard Nabels aan Reinier Wybrands c. s-,

over de bedoelde ampliatie. 1 blz. fol.

345. Kopie-kwitantie van Reinier Wybrands, groot

205 rijksdaalders, ten behoeve der gemeente te Rot

terdam. 1 blz. 8°,

346. Van Adriaan Dirks, diaken te Rotterdam, ver

zoekende aan brenger de 205 rijksdaalders mede te

geven. 1 blz. fol.

347. Van Dirk Willems van Noorden te Rotterdam,

aan Reinier Wybrands, berichtende de goede ont

vangst der 205 rijksdaalders. 1 blz. fol.

348. Van Cornelis Bom van Cranenburgh te Rotter

dam, aan Reinier Wybrands, met de vraag of hem

in Febr. ll. 205 rijksdaalders van de Rotterdamsche

gemeente zijn toevertrouwd. Met kopie-antwoord

daarop. 1 blz. fol.

349. Van Eduard Nabels, aan Reinier Wybrands,

met dankbetuiging voor de mededeeling van 't vorige

nommer en beklag over de voortdurende onrust, die

Cornelis Bom blijft stoken. 1 blz. fol.
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Oct. 1634.

3 Nov. 1634.

27 Mei 1635.

28 Juni 1635.

9 Juli 1635.

1635.

27 Juli 1635.

24 Sept. 1635.

350. Kopie van het verhoor voor schepenen te Rot

terdam, ondergaan door Dirk Willemsen van Noorden.

2 blz. fol.

351. Kopie van het verhoor voor den schepen Reaal

te Amsterdam, ondergaan door Reinier Wybrands in

zake Eduard Nabels. 3 blz. fol.

352. Brief van Arrien Dirks c. s. te Rotterdam,

aan den kerkeraad der Vereenigde gemeente te

Amsterdam, met verzoek van overkomst om de

deerlijk gestoorde rust in hunne gemeente te her

stellen. 1 blz. fol.

353. Kopie-briefje van drie leden te Rotterdam,

over den te houden biddag. 1 blz. 8°.

354. Brief van Arrien Dirks, aan de Wereen. gemeente

te Amsterdam: nader verzoek om overkomst, die

door omstandigheden uitgesteld was, met de aan

wijzing om niet bij Eduard Nabels hun intrek te

nemen. 1 blz. 4°.

355. Van Eduard Nabels, zonder datum, aan de

leeraars te Rotterdam vergaderd, om geene dan

behoorlijk onderteekende klachten tegen hem aan te

nemen. 1 blz. fol.

356. Van een groot aantal leden der Rotterdamsche

gemeente, (met namen genoemd) aan dr. Eduard

Nabels, hem verzoekende zijn ambt als leeraar ten

spoedigste weder op te vatten. 2 blz. fol.

357. Van E. Nabels, aan den kerkeraad der Vereen.
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14 April 1636.

5 Mei 1636,

15 Sept. 1636.

gemeente te Amsterdam, verklarende dat de onrust

in de gemeente sedert hunne overkomst nog is toe

genomen, dat hunne handelwijze daartoe eenigermate

heeft aanleiding gegeven en dat hij zeer wenscht

zich mondeling bij hen nader te verantwoorden,

gelijk hij dit nu kortelijk in schrift doet. 3 blz. fol.

358. Van Abraham Gerrits van Vleuten en Tieman

Aldertsz. van Amerongen, aan denzelfde, tot geleide

van een gewijsde d.d. 4 Januari 1636, opgemaakt

door de vredemakers in de twistzaak der Rotterd.

gemeente, waarbij aan Eduard Nabels c. s. en aan

Balten Huybrechts c. s., beurtelings het kerkgebouw

in gebruik wordt toegestaan, onder bepaling dat

Nabels c. s. een sleutel daarvan aan de tegenpartij

zal geven. De schrijvers beklagen zich dat zij voort

durend bemoeilijkt worden, dat de Amsterdammers

hunne tegenpartij boven hen begunstigen en dat deze

nu ook te Delft en te Schiedam allerlei onrust sticht.

5 blz. fol,

359. Kopie-brief van den kerkeraad der Vereen.

gemeente te Amsterdam, aan Abraham Gerritsen

van Vleuten en Tymen Alderts van Amerongen,

waarin zij verklaren hunne tusschenkomst niet te

kunnen geven in de twistzaak van Eduard Nabels,

die veroorzaakt heeft dat hij en de zijnen uit de

predikplaats geweerd worden, maar toch raadgeven

hoe te handelen, wanneer Cornelis Balling aldaar

weder in de predikplaats optreedt. 1 blz. fol.

360. Verklaring van oudsten en leeraren der Water

landsche gemeenten in Noord-Holland, dat Cornelis

Balling te Rotterdam noch leeraar noch lid is der Ver
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24 Sept. 1636.

14 April 1637.

19 April 1637.

eenigde gem., maar tot een afdeeling behoort, die zich

jaren geleden daarvan heeft afgescheiden. 1 blz. 4".

361. Kopie eener notariëele akte, waarin bovenst.

verklaring is opgenomen, onder bijvoeging dat Balling

te onrechte en met groot rumoer zich van de pre

dikplaats te Rotterdam heeft meestcr gemaakt.

2 blz. fol.

362. Brief van Eduard Nabels, aan den kerkeraad

der Vereen. gemeente te Amsterdam, verzoekende

een bijgaand (nu ontbrekend) stuk van Haarlem in

notariëelen vorm te stellen, en berichtende dat het

aan de partij van Ballinck onlangs (17 Sept.) voor

burgemeesteren bijna gelukt was, hen geheel van

het kerkgebouw te berooven. 2 blz. fol.

363. Van den kerkeraad te Rotterdam, (met E.

Nabels) aan dien te Amsterdam. De partij van

Ballinck, niet tevreden met het gebruik van het

kerkgebouw, verlangt nu ook voor zich de helft der

gemeente-middelen. Burgemeesters hebben de benoe

ming van vier scheidsrechters, waaronder twee Herv.

predikanten, voorgesteld, aan wier uitspraak partijen

zich zouden onderwerpen, maar Nabels c. S. hebben

verzocht daarover eerst het advies van Amsterdam

te mogen inwinnen, dat zij nu vragen en wel in

zulke termen als geschikt zal zijn om het aan de

Rotterd. overheid mede te deelen. Zij zelven zijn er zeer

tegen en vreezen dat het dan met de kas zal gaan,

zooals vroeger met de predikplaats. 2 blz. fol.

364. Van Hans de Ries, aan Reynier Wybrandsz.,

over de vervulling eener predikbeurt en over de
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28 April 1637.

1 Juli 1637.

5 Juli 1637.

twistzaak der Rotterd. gemeente. Hij is van oordeel

dat Eduard Nabels terecht tegen de arbitrage advi

seert, daar Ballinck c. s. te onrechte zich hebben

afgescheiden en in het punt van den wederdoop, den

ban wegens buitentrouw en de menschwording, van de

belijdenis der Vereenigde gemeente zijn afgeweken,

zoodat zij op hare goederen niet de minste aanspraak

hebben. Daaraan toe te geven zou, ook met het oog

op de afgescheidenen te Amsterdam, zeer bedenkelijk

zijn. Hij raadt aan dit een en ander den burge

meesters te Rotterdam onder het oog te brengen,

opdat deze van hun plan van arbitrage afzien. 2 blz.ſol.

365. Concept-request van de Vereen. gemeente te

Amst, aan burgemeesteren van Rotterdam, om Bal

linck met de zijnen, wier wederrechtelijke handelwijs

in het breede wordt aangetoond, hunnen eisch te

ontzeggen en hen tot vrede en eensgezindheid te

vermanen. 3 blz. fol.

366. Brief van Eduard Nabels, aan den kerkeraad

der Vereenigde gemeente te Amsterdam, met drin

gend verzoek om een verklaring, dat zij hem als hun

broeder en wettigen leeraar erkennen en om advies

op andere schriftelijke punten, daar de overheid tot

het benoemen van arbiters toch is overgegaan en

deze nu binnen acht dagen verschillende bewijsstukken

verlangen. 1 blz. fol.

367. Kopie-verklaring van den kerkeraad der Ver

eenigde gemeente te Amsterdam, aan de door de

overheid te Rotterd. benoemde arbiters, dat 1°. Eduard

Nabels wettig leeraar onder hen is, 2°. dat Cornelis

Ballincks, de leeraar der afgescheidenen, tot hen niet
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14 Maart 1645.

14 Nov. 1661.

25 Nov. 1661.

behoort, 3°. dat de afgescheidenen den naam van

Waterlanders sedert lang hebben afgewezen, en 4°. dat

hunne afscheiding niet alleen de persoon van Nabels

maar de geheele broederschap der Vereenigden be

treft. 2 blz. fol.

368. Formulier van huwelijk voor het gerecht te

Rotterdam. 1 blz. fol.

369. Memorie van de geschillen, ontstaan in dc

Waterlandsche gemeente te Rotterdam, 1°. over de

wijze waarop het collegie aldaar wordt gehouden,

2°. over de algemeene noodiging tot het avondmaal

door den leeraar Jacob Ostens ingevoerd en 3°. over

zijn handelwijs om aankomelingen te doopen, die

vervolgens niet bij de gemeente, maar bij de Remon

stranten lid worden. 2 blz. fol.

370. Brief van den kerkeraad der Waterlandsche

gemeente te Rotterdam, aan dien te Amsterdam,

tot geleide van bovenstaande memorie en met ver

zoek om een commissie van onpartijdige leeraars te

benoemen die de twistende partijen voor zich ont

bieden en de eensgezindheid zoo mogelijk herstellen

zullen. 1 blz. fol.

371. Kopie-brief van den kerkeraad der Waterl.

gemeente te Amsterdam, aan Jacob Ostens, Jan

Arendsz. c. s. te Rotterdam. Naar aanleiding van

het vorige schrijven stellen zij hun voor met hunne

tegenpartij vier gecommitteerden uit de oudsten te

benoemen, die dan te Leiden of elders hen en hun

tegenpartij konden hooren. Zoo zij daarin geen ge

noegen nemen, verwachten zij een nader voorstel
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3 Dec. 1661.

30 Dec. 1661.

4 Jan. 1662.

22 Jan, 1662.

hunnerzijds, om den gewenschten vrede te herstellen.

1 blz. 4°. oblong.

372. Antwoord van Jacob Ostens c. s. te Rotterd.,

op den vorigen, waarin zij verklaren tot vrede en

eensgezindheid ten volle bereid te zijn, ook tegen

over de klagende broeders, die verreweg de minder

heid in de gemeente uitmaken, maar dat zij het

boven het voorgestelde wenschelijk achten hunne

verantwoording in tegenwoordigheid hunner beschul

digers te doen, te Amsterdam voor de twee oudsten

aldaar en voor den vollen kerkeraad. 1 blz. fol.

373. Kopie-brief van den kerkeraad der Vereen.

gemeente te Amst., aan Tijmen van Amerongen c. s.

te Rotterdam, waarbij zij op vrede aandringen, het

geheele geschil voor weinig beteekenend verklaren,

en hen uitnoodigen om evenals hunne tegenpartij

afgevaardigden te zenden, de zaak te bepleiten en

zich te onderwerpen aan de einduitspraak, die de

Amsterdamsche kerkeraad daarin nemen zal. 1 blz. fol.

374. Antwoord op den voorgaanden. Zij houden vol

dat het geschil niet zoo weinig beteekenend is, dat

zij er geen schuld aan hebben, dat zij willen vast

houden aan het Waterl. geloof, dat zij de door hunne

tegenpartij benoemde afgevaardigden wraken, maar

bereid zijn zelven een voordracht van personen te

doen, waaruit de Amsterdamsche kerkeraad zal kun

nen kiezen, om dan, na hen gehoord te hebben,

uitspraak te doen. 1 blz. 4".

375. Kopie-brief van den kerkeraad te Amsterdam

aan Jacob Ostens c. s.; om verdere moeilijkheid te
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30 Jan. 1662.

8 Febr. 1662.

voorkomen, achten zij het best, dat door beide partijen

afgevaardigden worden benoemd, die op een andere

plaats dan Rotterdam in een particulier huis zullen

samenkomen, niet om uitspraak te doen, maar om

zoo mogelijk beide partijen met elkander te verzoe

nen. 1 blz. fol.

376. Antwoord op den voorgaanden. Zij nemen het

voorstel aan, noemen Weesp als plaats van samen

komst, verlangen dat de Amsterdamsche leeraars

van der Schure, Verlaan en Jacob Cornelis met

3 of 4 diakens daarbij tegenwoordig zullen zijn en

verlangen bij die gelegenheid de tegen hen inge

brachte klachten schriftelijk te ontvangen, zich daarop

te verantwoorden en ook hunne eventuëele grieven

mede te deelen. Zij wenschen echter, nadat het getal

der bemiddelaars bepaald zal zijn, een groote lijst

van candidaten daarvoor aan den Amst. kerkeraad

ter keuze aan te bieden. 1 blz. fol.

377. Kopie-brief van den Amst. kerkeraad, aan

de geheele gemeente te Rotterdam. Zij vinden bezwaar

1°. in den wensch op het einde van den vorigen

brief uitgedrukt, 2°. in de keuze van de plaats der

samenkomst, en 30. in den eisch dat alles bij geschrift

moet geschieden. Beter achten zij het vier oudsten

te benoemen of de drie reeds genoemden aan te nemen

en een vierde aan hen toe te voegen door hun keuze,

of door het lot, of door benoeming van den kerkeraad

te Amsterdam. Zij stellen Leiden of Delft als plaats

van samenkomst voor en achten het ongeraden, dat

partijen de grieven elkander schriftelijk zullen meê

deelen, al heeft het geen bezwaar dat die mededeeling

schriftelijk aan de bemiddelaars geschiedt. 1 blz. fol.
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8 Aug. 1668.

1 Oct 1663.

14 Nov. 1663.

11 Juni 1664.

20 Juni 1664.

378. Omstandig verhaal omtrent den voortgang der

geschillen in de Rotterdamsche gemeente van 16

Januari af, ingediend bij den kerkeraad der Vereen.

gemeente te Amsterdam, door Jacob Ostens, Pieter

Adriaans Verwer, Jan van Ranst, c. s. met daarbij

behoorende bijlagen. 60 blz. 4°.

379. Brief van Tijmen van Amerongen c. s. te

Rotterdam, aan den kerkeraad der Vereen. gemeente

te Amsterdam, verklarende met groote verbazing en

verontwaardiging het voorgaande stuk gelezen te

hebben en zich voorbehoudende daarop in extenso

te antwooorden. 1 blz. 4°.

380. Omstandig verhaal der geschillen, tot weer

legging van no. 378, ingeleverd bij den kerkeraad

te Amsterdam, door Tijmen van Amerongen c. s.

te Rotterdam. 14 blz. fol.

381. Brief van Jacob Ostens c. s. te Rotterdam,

aan den kerkeraad te Amsterdam. Zij beklagen zich

dat Tijmen van Amerongen en Lieven Jans Hazevoet

tegen de uitspraak der overheid en de vermaningen

van den Amst, kerkeraad in, voortdurend scheuring

zoeken en zelfs andere gemeenten tot hunne partij

trachten over te halen. Zij vragen wat het attest, aan

deze beiden door den Amsterd. kerkeraad afgegeven,

inhoudt, en wijzen op het gevaar dat de gemeente

wanneer er voortdurend onrust heerscht, van den

kant der Hervormden bedreigt. 1 blz. 4°.

382. Kopie-antwoord op den voorgaanden, verkla

rende dat aan Tijmen van Amerongen en L. J. Haze

voet een attest gegeven is, dat zij tot de Waterl.
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5 Jan. 1665.

6 Jan. 1665.

7 Jan. 1665.

19 Jan. 1665.

broederschap behooren, zonder daarom eenige anderen

(hunne tegenpartij) van die broederschap uit te slui

ten. Zij dringen krachtig op vrede en eensgezindheid

aan. 1 blz. fol.

383. Kopie-brief van den kerkeraad der Amsterd.

gemeente, aan de geheele gemeente te Rotterdam.

Daar de vrede zonder middelaars niet wel hersteld

zal kunnen worden, en partijen over de keus dier

middelaars te zeer verschillen, stellen zij voor dat

aan den Amst. kerkeraad de benoeming van eenige

personen tot het stichten van den vrede worde opge

dragen, onder voorwaarde dat de twistenden zich

aan hunne uitspraak zullen onderwerpen. 2 blz. fol.

384. Concept-artikelen over den eigendom der kerke

lijke goederen, in geval de twist niet kan bijgelegd

n worden. 1 blz. fol.

385. Brief van Tijmen van Amerongen c. s. te Rott.,

aan den kerkeraad der Vereen. gemeente te Amst,

in antwoord op dien van 5 Jan. het voorstel onvoor

waardelijk aannemende, 1 blz. fol.

386. Van Jacob Ostens c. s. aan den Amsterdamschen

kerkeraad, het voorstel aannemende, mits het niet

leide tot een eigenlijk vonnis, maar tot een bemid

deling langs minnelijken weg. 1 blz. fol.

387. Kopie-brief van den kerkeraad te Rotterdam,

(Jacob Ostens c. s.,) aan Tijmen van Amerongen en

Lieven Jans Hazevoet. Zij beklagen zich dat Haze

voet gisteren in de gemeente heeft voorgesteld het

predikambt aan zekeren broeder op te dragen, ter
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21 Jan. 1665.

23 Jan. 1665.

27 Jan. 1665.

27 Jan. 1665.

wijl zij van oordeel zijn, dat dit niet buiten den

kerkeraad om mocht geschieden en nu allerminst,

terwijl de beloofde tusschenkomst van de broeders te

Amsterdam nog hangende is. 1 blz. fol.

388. Brief van Jacob Ostens en Jan Arians van

Raanburg te Rotterdam, aan den kerkeraad van de

Vereen. gemeente te Amsterdam, berichtende hoe

Hendrik Jans Timmerman tot leeraar is voorgesteld

en hoe Tijmen van Amerongen c. s. geweigerd heeft

deze voorstelling in te trekken. Zij verzoeken dat

de Amsterdamsche kerkeraad hierin tusschenbeide

kome of althans raad geve wat in deze te doen, daar

het voortgaan van deze zaak de scheuring onvermij

delijk zal maken. 1 blz. fol.

389. Kopie-brief van den Amst. kerkeraad, aan de

geheele gemeente te Rotterdam, met verzoek om de

zaak van Hendrik Jans Timmerman op te schorten

en niets te besluiten voordat de middelaars, die reeds

verkozen zijn, zijn overgekomen. 1 blz. 4°.

390. Memorie van den kerkeraad te Rotterdam,

bevattende de eischen tegen Tijmen van Amerongen

en Lieven Jans Hazevoet, waaraan volgens zijn oor

deel voldaan moet worden tot herstelling van de

rust en orde in de gemeente. 1 blz. fol.

391. Memorie van beschuldigingen door Tijmen van

Amerongen c. s., tegen hunne tegenpartij ingebracht,

dat zij de overeenkomst van vereeniging met de

Vlamingen verbroken hebben, een kettersche leer

prediken en Rijnsburgers en Remonstranten tot het

avondmaal uitnoodigen. Het groote middel om de
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29 Jan. 1665.

30 Januari 1665.

31 Jan. 1665.

31 Jan. 1665.

4 Febr. 1665.

rust te herstellen zal het verbod zijn, dat voortaan

het college op de kerkekamer gehouden worde.

2 blz. fol.

392. Ontwerp-uitnoodiging tot het avondmaal, te

Rotterdam. 1 blz. fol.

393. Voorwaarden, waarop Jan Ariensz. Raamburg

en Jacob Ostens, tot voorkoming van verder geschil

omtrent de avondmaalsnoodiging, aannemen den

doop te zullen bedienen. 1 blz. fol.

394. Verklaring van opzieners der Amsterdamsche

gemeente, naar Rotterdam overgekomen, dat zij twee

geschilpunten aldaar in der minne hebben bijgelegd,

maar de bevrediging van het 3°. punt, over de ver

kiezing van kerkeraadsleden, aan den tijd moeten

overlaten. 2 blz. fol.

395. Kopie-verklaring van Jacob Ostens, c. s. te

Rotterdam, dat zij ten aanzien der predikbeurten

met Lieven Jansz. Hazevoet in eene schikking zijn

getreden. 1 blz. 4°.

396. Brief van Dirk van Noord te Rotterdam, aan

den kerkeraad te Amsterdam, om nadere inlichting

over de gemaakte schikking, daar Ostens c. s. ge

dreigd hebben hen uit de kerkeraadsbank te weren.

1 blz. 4°.

397. Van Lieven Jansz. Hazevoet, aan denzelfde,

van gelijke strekking. 1 blz. 4°.

398. Kopieën van twee brieven, door den Amst.
R

- D
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26 Febr. 1665.

12 Maart 1665.

9 April 1665.

16 April 1665.

20 April 1665.

kerkeraad geschreven aan Lieven Jans Hazevoet, in

antwoord op den vorigen en aan Jacob Ostens c. s., om

den toegang in de kerkebank open te stellen. 1 blz. fol.

399. Kopie-brief van den Amst. kerkeraad, aan dien

te Rotterdam, met aanmaning om nu ook het 3 punt

van geschil bij te leggen en, zoo noodig, daaromtrent

nadere inlichtingen te Amsterdam te geven, in welk

geval de Amst. kerkeraad bereid is een nieuwe poging

tot verzoening aan te wenden. 2 blz. fol.

400. Kopie-brief van Jacob Ostens c. s. te Rotter

dam, in antwoord op n°. 398, zich bereid verkla

rende Hendrik Jans Timmerman als prediker te

erkennen en bij de a.s. diaken-verkiezing Dirk Jans

Messchaert te benoemen, mits vooraf alle openstaande

rekeningen van weerszijde geliquideerd zijn. 1 blz. fol.

401. Kopie-verklaring van Lieven Jans Hazevoet

c. s. aan Jacob Ostens c. s. te Rotterdam, naar aan

leiding van den brief van 26 Febr. uit Amsterdam,

een overzicht gevende van de punten, waarin zij

onderling verschillen. 1 blz. breed folio.

402. Brief van Jacob Ostens c. s. te Rotterdam,

aan den Amsterdamschen kerkeraad, tot geleide van

de voorgaande beide brieven en met de verklaring

dat zij de keus van diakenen tot den 28" April

hebben uitgesteld. 1 blz. fol.

403. Kopie-antwoord van den Amst. kerkeraad,

aan beide partijen te Rotterdam, om bij de aanst.

verkiezing, een keuze te doen, die tot verzoening

kan leiden, of zoo dit onmogelijk blijkt te zijn, de
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22 April 1665.

23 April 1665.

28 April 1665.

5 Mei 1665.

5 Mei 1665.

keuze op te schorten, en een ander besprek met de

Amsterdammers af te wachten. 1 blz. fol.

404. Brief van Jacob Ostens c. s. te Rotterdam,

aan den Amst. kerkeraad. De tegenpartij wil in geen

overleg treden, zoodat zij genoodzaakt zullen zijn

alleen tot de keuze over te gaan. 1 blz. fol.

405. Kopie-briefvan den Amst. kerkeraad aan Lieven

Jans Hazevoet c. s., aandringende op nader overleg

met de tegenpartij. 1 blz. fol.

406. Brief van Lieven Jans Hazevoet c. s. aan den

Amst. kerkeraad, tot verklaring en verontschuldiging

van hun gedrag, waaruit blijkt dat hunne vereeniging

met Jacob Ostens c. s. geen schrede gevorderd is.

1 blz. fol.

407. Twee kopieën van brieven, door den Amst.

kerkeraad geschreven, een aan Lieven Jans Hazevoet

in antwoord op den vorigen, waarbij verklaard wordt

dat de twee geschilpunten afgedaan zijn en alleen het

3°. nog in aanmerking komt, en een aan Jacob

Ostens c. s., in antwoord op n°. 404 in beraad ge

vende de verkiezing nog een weinig uit te stellen.

1 blz. fol.

408. Brief van de vrienden van Jacob Ostens c. s.,

aan den Amst. kerkeraad, berichtende dat zij om des

vredes wille Timmerman als prediker erkend en Mes

schaert tot diaken benoemd hebben, zonder nog hun

antwoord te kennen. Bij postscriptum berichten zij

den vorigen (n°. 407) ontvangen te hebben, doch

eerst nadat bovenstaand besluit was genomen. 1 blz. fol.

5 Rik
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27 Mei 1665.

12 Juni 1665.

16 Juni 1665.

29 Juli 1665.

2 Sept. 1665.

409. Van Jacob Ostens c. s.aan denzelfde. Zij heb

ben nog geen bericht van Timmerman en Messchaert

ontvangen, hoewel herhaaldelijk daartoe gesommeerd.

In plaats van twee aftredende diakens is Joachim

Oudaan gekozen, maar de andere plaats tot 16 Juni

onvervuld gelaten, in hope dat de tegenpartij hunne

aanbiedingen voor dien tijd zal hebben aangenomen.

1 blz. fol.

410. Twee kopie-brieven van den Amst. kerkeraad,

een in antwoord op den vorigen, verzoekende de

verkiezing uit te stellen, tot nadat Hazevoet in Amst.

zal geweest zijn, die bij hen een besprek heeft aan

gevraagd, en een aan Hazevoet, waarbij het gevraagde

besprek hem wordt toegestaan op 18 Juni. 1 blz. fol.

411. Brief van Jacob Ostens c. s. te Rotterdam,

aan den Amsterd. kerkeraad. Zij nemen genoegen

met het uitstel. 1 blz. 4o.

412. Kopie-brief van Jacob Ostens c. s. aan L. J.

Hazevoet c. s., verklarende dat zij zich ten volle

vereenigen met het vredesvoorstel van Amsterdam;

bij hun vroegere aanbiedingen omtrent Timmerman

en Messchaert blijven, maar nu ook op spoedig ant

woord aandringen. Tevens verzoeken zij hun een

collecte te houden voor de Marenlandsche broeders,

ten einde deze met hunne giften kan overgemaakt

worden. 1 blz. fol.

413. Brief van Jacob Ostens c.s. te Rotterdam,

aan den Amst, kerkeraad. Zij hebben in weerwil

van alle pogingen geen antwoord van de tegenpartij

kunnen bekomen en zijn dan ook den 11den Aug.
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7 Sept. 1665.

1 Maart 1680.

1669-1700.

3 Maart 1438.

5 Dec. 1542.

tot de keus van een nieuwen diaken overgegaan.

3 blz. fol.

414. Van dezelfden te Rotterdam, aan den Amst.

kerkeraad, tot geleide van de Marenlandsche collecte.

1 blz. fol.

415. Vonnis van schepenen te Rotterdam, waarbij

een Doopsgez. weduwe als universeele erfgename van

haar overleden man erkend wordt, nadat haar mans

broeder deze beschikking eerst onwettig verklaard

had op grond dat zij alleen in de kerk en derhalve

niet wettig getrouwd waren, doch later de wettigheid

van het huwelijk op grond van verschillende besluiten

der Staten erkend had. 2 blz. fol.

416. Resolutieboeken van de Waterl. gemeente te

Rotterdam, waarachter een lijst van leden opgemaakt

20 Dec. 1672; lijst van leeraren, diakenen en registers.

Achter het tweede deel I aanteekeningen betreffende

gebruiken in de gemeente, vredespresentaties, bezit

tingen, gealimenteerden, giften, II kopie-boek van

verzonden en ontvangen brieven, III lijst van doope

lingen 1694-1700. Afschrift van Ds. A. J. v. Pesch.

In 2 deelen 49.

b. OUDE VLAMINGEN.

417. Schepenbrief van Rotterdam, omtrent een erf

pacht, rustende op een huis in de Lombardstraat.

Op perkament, 8°. obl.

418. Opdrachtbrief van een huis en erf in de Nieuw
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23 Maart 1558.

12 NOV. 1580.

23 Jan. 1596.

9 Juni 1609.

3 Sept. 1629.

15 Dec. 1629.

poort te Rotterdam, door Claas Pouwels en Quiryn

Dirks. Op perkament, 8°. obl.

419. Schepenbrief van Rotterdam, waarbij Corn.

Joosten Volder een huis en erf in de Nieuwpoort

geeft aan Job Quirynsz. Op perkament 4°. met af

hangende zegels.

420. Dito dito, waarbij Jan Oziersz. aan Sebastiaan

Krynsz. geeft een huis en erf in de Nieuwpoort. Op

perkament, breed 4°. met afhangende zegels.

421. Obligatie van Adriaan Jobsz. te Delft aan Dirk

Heinricksz., chirurgijn te Rotterdam, groot f 108

voor geleend geld. 8°. obl.

422. Testament van Bastiaan Louys en Jannetje

Claasdochter, echtelieden wonende in het Zuidland,

waarbij de langstlevende zijne of hare nalatenschap

vermaakt aan de armen zijner gemeente, gesuper

scribeerd met een obligatie van Leendert Leendertsz.

getrouwd met Jannetje Claas, weduwe van Bastiaan

Louis, 17 Aug. 1628 aan Jacob Adriaansz. Op per

kament fol. obl.

423. Brief van Jan Jacobsen en Anth. Dirks te

Rotterdam, aan Gerrit Claaszen wonende te Dantzig,

thans te Amsterdam , om uitstel van zijn vertrek,

ten einde sommige gemeente-zaken met hem te be

spreken. 1 blz. fol.

424. Kopie-brief van Jacob Adriaans uit naam der

Vlaamsche gemeente te Rotterdam, aan die te Dantzig,

dank betuigende voor de zending van Gerrit Claaszen.
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25 April 1631 tot

9 April 1636.

8 en 31 Mei 1631.

22 Mei 1631.

8 Maart 1632. (?)

2 Juni 1632.

4 blz. fol. Onderaan staat opgemerkt, dat een ant

woord op dezen brief 6 April 1630 ontvangen en

door Lourens Willems Oct. 1631 beantwoord is.

425. Aanteekeningen van Lourens Willems, een der

gekozen arbiters in de zaak van het Vermaanhuis

der Vlaamsche gemeente te Rotterdam, over zijn

gehouden arbitrage. 1 blz. fol. en 4 blz. 4°.

426. Notariëele procuratiën, twee van Johan Ver

brugge, ééne in zijn particulier en eene als gemach

tigde van zijn zwager, en eene van Josyntje Willems

wed. van dien zwager, 10 Maart 1633, op Jan Dirks

Timmerman en Lourens Willems in zake den koop

van zeker huis te Rotterdam in de Lombardstraat,

waar Jacob Arents Blynckvliet preêker is. Ieder

1 blz. fol.

427. Notariëele procuratie van Joost Verschuyren

den oude op dezelfden, waarbij aan deze het vrij en

volledig gebruik der genoemde huizing wordt toege

staan, voor zooveel hij daartoe gerechtigd is. 3 blz. fol.

428. Brief van P. Cornelisz., aan Lourens Willems

te Rotterdam, over een gesprek met Abraham Dirks

gehouden, naar aanleiding van een avondmaalsviering

door hem en Corn. Ballynck te Schiedam bediend,

waaraan de Hoogduitschen hadden deelgenomen.

1 blz. fol.

429. Van de Vlaamsche gemeente te Rotterdam aan

die te Amsterdam, waarbij zij overzenden een con

cept om door arbitrage te laten bijleggen het geschil
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3 Maart 1635.

9 Maart 1635.

8 Nov. 1635.

17 Jan. 1636.

13 Sept. 1636.

5 Juli 1638.

over hun preêkhuis met hun vroegeren oudste Jacob

Adriaans c. s. 1 blz. fol.

430. Advies van den advocaat Q. van Strijen, om

trent het eigendomsrecht der Vlaamsche gemeente

te Rotterdam aan haar Vermaanhuis en aan de op

brengst van sommige huizen derzelfde gemeente.

1 blz. fol.

431. Verslag van een bezoek bij burgemeesteren van

Rotterdam door Jacob Adriaans, Joost Verschuyren

den oude, en Lourens Willems, en verzoekschrift aan

dezelfden, om in het bezit van het Vermaanhuis ge

steld te worden, dat hunne vroegere nu afvallige

broeders wederrechtelijk behouden. 4 blz. fol.

432. Notariëele procuratie van Jacob Adriaans Blenck

vliet, als voorstander van de gemeente der Oude

Vlamingen te Rotterdam, op vier leden zijner gemeente

om de regeering in het bezit te stellen van een huis

door die gemeente voor f 1400 verkocht. 2 blz. fol.

433. Kopie-verzoek van Jan Senten c. s. aan Jacob

Adriaans c. s., om door arbitrage het geschil over

het Vermaanhuis uit te maken. 1 blz. fol.

434. Verklaring dat Adr. Pieter Groenerys, Lourens

Willems en Adriaan Leenderts Blenckvliet voor burg.

van Rotterdam zijn verschenen om te handelen over

het geschil van het Vermaanhuis. 1 blz. fol.

435. Remonstrantie van Adr. Leendertsz. van Blenck

vliet c. s., aan de regeering van Rotterdam, tegen

den eisch van hun afvallige broeders op de armen
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goederen en op het Vermaanhuis, dat zij sedert

27 Juli 1631 wederrechtelijk in bezit houden.

1 blz. fol.

2 Dec. 1640 (!) 436. Brief van Pieter Corn. Haryng te Amsterdam

20 Jan. 1642.

6 Dec. 1651.

21 Maart 1662.

24 Dec. 1663.

aan Jan Roosen en Adriaan Leenderts te Leiden,

om advies over een concept-brief aan Jan Jacobs,

oudste te Dantzig, waarvan het ontwerp hem opge

dragen was door de gemeenten te Amsterdam,

Rotterdam en Leiden. 1 blz. fol.

437. Opdrachtbrief van schepenen te Rotterdam,

van een schip, toebehoorende aan Kryn Krynsz. van

Amsterdam aan Lourens Cornelisz. te Rotterdam.

Op perkament, kl. fol. obl.

438. Dito van een rente-brief à f 20 'sjaars van

M. M. Springel aan Aaltje Gerrits, weduwe Harmen

Lambrechts Cool. Op perkament, kl. fol. obl. met

afhangende zegels.

439. Brief van de gemeente te Rotterdam, (A. L.

van Blenckvliet c. s.) aan die te Amsterdam (P. C.

Haryng c. s.): op een verzoek van Amsterdam, van

13 Maart, om in een algemeene samenkomst der

gemeenten, een twistzaak te Leiden ontstaan te bespre

ken, verklaren zij daartoe ongezind te zijn, zoolang de

Leidsche gemeente zelve die samenkomst niet uit

schrijft. 2 blz. fol.

440. Van de gemeente te Amsterdam (P. C. v. Soest

c. s.) aan die te Rotterdam, zich bereid verklarende de

oudsten met gezelschap naar Rotterdam te zenden.

1 blz. fol.



74

1 Juli 1666.

14 Nov. 1668.

22 Febr. 1669.

15 April 1679.

441. Van de gemeente te Rotterdam aan die te

Amsterdam; zij verklaart in antwoord op een schrij

ven van 28 Juni, dat iemand, die het geen zonde

acht wereldsche bruiloften bij te wonen, geen dienaar

der gemeente, veel minder een oudste wezen kan.

1 blz. fol.

442. Van dezelfde aan dezelfde: verzoeken nogmaals

dat de oudste met gezelschap tot hen overkome, om hen

in hun moeielijkheid te helpen en dat Amst terugkome

van het besluit, om daarvoor een generale ontbieding

van alle gemeenten te doen. 2 blz. fol.

443. a. Arbitrale uitspraak van P. C. Haryng, Samuel

Roose e. a. gedaan te Rotterdam, over de schuld

van Michiel Hymans, oudste der gemeente te Rott.,

aan den boedel van Jozyntje Willems. – b. Wer

klaring van de erven van Josyntje Willems en van

Michiel Hymans, 22 Febr. 1669, dat zij met bovenst.

uitspraak genoegen nemen. 2 blz. fol.

444. Schuldrente-brief à f 500 aan de armen der

Doopsgez. gemeente te Rotterdam, (Lombardstraat),

van Esaias Jacobs, als echtgenoot van Antje Dirks

dochter. Op perkament, kl. fol. obl.

445. Request van Matthys Gerrits Verboogh en

Abraham van de Ronde, leeraars in de Oude Vlaamsche

gemeente in de Lombardstraat, om gelijke ontheffing

van het maandgeld als de drie predikers van de ge

meente in de Leeuwenstraat genieten. Met apostille,

waarbij het verzoek wordt toegestaan, 3 Juni 1695.

1 blz. fol.
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2 Febr.

1 Febr.

18 NOV.

12 Dec.

12 Oct.

25 NOV. 1781.

1715.

1719.

1725.

1730.

1750.

446. Notariëele akte van décharge, van Claas Jansz.

van Krimpen, ten behoeve van dr. Abr. Muntendam en

Corn. van der Werff te Rotterdam, in zake het hem

opgekomen erfdeel van Gerard Klenser, bestaande

o. a. in een obligatie Holland en West-Friesland,

kantoor Rotterdam, n°. 6453. 5 blz. fol.

447. Quitantie voor materialen en arbeidsloonen aan

den gemeenen gang op de Botersloot te Rotterdam,

1 blz. fol.

448. Dito van den notaris Nicolaas van der Vaart,

over veilingskosten ten dienste der gemeente. 1 blz. 4°.

449. Notariëel contract, tusschen Pieter Basdenade

en Corn. van der Haven, leeraren van de Oude

Vlaamsche Doopsgez. te Rotterdam, en Dirk Claaszen

en huisvrouw te Delfshaven, over den verkoop en

het gebruik van een huis en erf te Delfshaven.

3 blz. fol.

450. Notariëele akte, waarbij Corn. Abrahamsz. de

Veer, leeraar bij de Oude Vlamingen in de Lom

bardsteeg te Rotterdam, zoo voor zich als voor Jan

van Dijk, diaken zijner gemeente, Gerrit Maal

machtigt een huis en erf te Delfshaven over te dragen

aan Willem de Sitter, die het voor f 124 gekocht

heeft, met inliggende procuratie van Jan van Dijk

op C. A. de Veer, in dato 10 Juli 1745. 5 blz. fol.

451. Dood-akte van Arnoldus van der Slegt, af

gegeven door regenten van het Pest- en Dolhuis te

Rotterdam. 1 blz. fol.
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24 Jan. 1644.

8 April 1644.

15 Sept. 1647.

1635-1700.

452. Lijst van stukken, betreffende den eigendom

enz. van de kerk der Oude Vlaamsche gemeente te

Rotterdam, in klad en netschrift, met advies over

bevoegdheid tot verkoop. 5 blz. fol.

c. VLAAMSCHE GEMEENTE.

453. Brief aan die te Amsterdam, met verzoek dat

tegen 7 Febr. eenige hunner oudsten tegelijk met

die uit Leiden en Dordrecht overkomen, om geschillen

in hun kerkeraad ontstaan, bij te leggen. 1 blz. 4.

454. Twee concept-brieven van de Vlaamsche gem.

te Amsterdam, a. aan die te Rotterdam, b. aan den

leeraar Cornelis Balling aldaar. Zij betreuren dat

in weerwil hunner tusschenkomst de oude twist weêr

uitgebroken is en manen tot vrede aan, voor Balling

er bij voegende dat hij te eer de eensgezindheid

bewaren moet, omdat hij binnen kort Rotterdam

metterwoon verlaat. 2 blz. fol.

455. Brief aan die te Amsterdam, over de kerkelijke

tucht die zij toegepast hebben op twee hunner broe

deren en het onrechtmatig beklag daarover van deze.

1 blz. fol.

456. Resolutieboeken der Vl. gemeente Leeuwen

straat en Roodesant te Rotterdam, met lijsten Ivan

oudsten en dienaren; II van diakenen; III van

doopelingen; IV huwelijksafkondigingen; V ge

strafte leden; VI weder aangenomen leden; VII

leden die weder herstelling begeeren; VIII van col

lecten; IX van ontvangen legaten. (Deze boeken



77

1700-1801.

eindigen alle met 1647). In het tweede deel dezelfde

lijsten tot 1670 en bovendien lijst van predikbeurten

door buitenleeraars, 1654-1656; lijst van ingekomen

attestaties, 1648-1670; van aangevraagde attestaties;

bijzonderheden omtrent het kerkgebouw, giften aan

de armen; giften tot het loskoopen van slaven, lijsten

van diaconessen en registers. In het 3°. deel: lede

matenboek dier gemeente van 1661-1700 en registers.

Afschrift van Ds. A. J. van Pesch in 3 deelen. 49.

457. Resolutieboek van de Vereen. Doopsgez. ge

meente te Rotterdam, waarachter lijst van leeraren,

diakenen, doopelingen, verleende en ingebrachte

attestaties, leden; kopieboek van 1700-1729 en regis

ters. Afschrift van Ds. A. J. v. Pesch. In 1 dl. 4°.

458. Bundel van stukken betreffende de Vlaamsche,

de Waterlandsche en de Vereenigde gemeente te

Rotterdam afgeschreven door Ds. A. J. v. Pesch

bevattende:

a. Bl. 1-7. Besluiten der regeering in den twist

van 1664 en over den vrijdom van

imposten.

» 8-10. Eigendomsbewijzen van de Water

landsche gemeente.

m 11-26. Dito dito van de Vlaamsche gem.

m 27-29. Bestek eener vergrooting van het

kerkgebouw der Vlaamsche gemeente

1645, met plattegrond.

m 30-43. Aanteekeningen omtrent eigendom

men der Vlaamsche gem. uit haar

resolutieboek en haar schuldboek.

b. Stukken betrekking hebbende op de Waterl.

gemeente 1658-1689, 87 blz.
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c. Brieven en stukken van de Zuid-Holl. (Waterl.)

Sociëteit, 1677-1789. 61 blz.

d. Brieven enz. betrekking hebbende op de Vlaam

sche gemeente. 32 blz.

e. Uittreksel uit het kopieboek der Vlaamsche ge

meente, 1679-1700. 28 blz.

f. Lijst van attestaties te Rotterdam ingediend,

1678-1740. 16 blz.

g. Uittreksels uit de diakenboeken der Waterl. ge

meente, waarbij een lijst van buitenleeraren die

daar een predikbeurt vervulden, 1673-1684.

12 blz.

h. Aanteekeningen over de gemeenten te 's Gravenh.,

te Gouda, Cadzand, Norden en Emmerik. 12 blz.

i. Vrijstelling van den eed door prins Willem I

in 1578 en door Maurits in 1593 verleend en

brief van de regeering te Rotterdam, 25 Sept.

1684, denzelfden vrijdom betreffende.

k. Brieven enz. aan de Vereenigde gem. 1711-1736

voor 't meerendeel betreffende de buitenlandsche

nooden, de moeielijkheden met David van Heyst

wegens zijn overeenstemming met Willem Deur

hof en de voorgenomen oprichting eener alge

meene sociëteit en kweekschool. 39 blz.

l. Uittreksels uit het diakenboek der Vlaamsche

en Vereenigde gemeente, 1691–1725. 32 blz.

459. Verzameling van brieven, concepten en be

scheiden bij de gemeente ontvangen of door haar

uitgegeven 1726 en v. v. 88 blz. 4°. geschreven door

Ds. A. J. van Pesch. Daarachter zijn gevoegd:

a. Uittreksels uit de historie van broer Cornelis

Adriaansen van Dordrecht, die betrekking heb

ben op de Doopsgezinden. 30 blz. 4°.
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26 Sept. 1841.

10 Maart 1677.

1762-68 en

1771.

b. Uittreksels uit Dirk van Bleyswijks beschrijving

van Delft voornamelijk betreffende David Joris.

20 blz. 4°. -

c. Uittreksels uit S. Lois, Kronijk van Rotterdam,

de Doopsgezinden betreffende. 3 blz. 4°.

460. Gevaarlijke schipvaart van Menno Simons bootje

uitgegeven voor de Vereenigde Kamer van Rotterd.

(na 1700). 24 blz. 4°. Hekeldicht, waarachter: Twee

hekeldichten, een getiteld: “De majesteit wordt zon

der hulp niet beschermd”. 2 blz., het andere “Inno

centius, Paus buiten Rome”. 4 blz., onderteekend

F. D. H. Allen betrekking hebbende op de Doops

gezinde gemeente te Rotterdam.

461. Brief van den kerkeraad te Rotterdam aan de

hoogleeraren der kweekschool, betreffende schikkingen

over het emeritaat van Ds. A. J. vAN PEsCH.

de Rijp.

462. Brief uit Amsterdam, zond. dat. aan Jan

Willems en Pieter Pieters leeraren in de Rijp, om

met Hans de Ries te Amsterdam te komen. 1 blz. 4°.

463. Octrooi der Staten van Holland en West

Friesland, vrijdom van alle landsimposten toekennende

aan de diaconie der Waterlandsche Doopsgezinde

gemeente in de Rijp en haar weeshuis. 2 blz. fol.

464. Predikbeurtceêl voor de Mennonieten in de Rijp.

18 deeltjes.
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6 Mei 1645.

27 Jan. 1722.

1736.

6 April 1748.

28 Aug. 1748.

Schiedam.

465. Schepen-brief, waarbij Simon Claesz. Metze

laer quiteert de Doopsgez. gemeente te Schiedam

voor een erf, enz. Op perkament met uithangende

zegels in groen was van Christiaen van Persyn en

Rockus Dammisse, schepenen te Schiedam. Klein

fol. obl.

466. Quitantie van diakenen te Schiedam ten be

hoeve van wed. Hendrik Hertogh, voor een obligatie

van f 1000 en versch. gemeenteboeken, onder haar

berustende. 4°. strook.

467. Notariëele akte, waarbij Jacob Alewijn Ghijzen

negen obligatiën aan de gemeente te Schiedam af

staat en bepaling maakt, aan wie deze zullen vervallen,

zoo de gemeente eventueel uitsterft. 7 blz. fol.

468. Aanslag en quitantie van verponding door de

gemeente verschuldigd. 2 stuks fol. en 4°.

469. Akte van overeenkomst waarbij elf leden der

gemeente te Schiedam, aan die van het Lam, allen

eigendom enz. afstaan, onder guarantie dat deze

hunnen leeraar Hendrik Seije Jr. zullen te goed doen

wat deze van tractement enz. pretendeeren mocht.

2 blz. fol.

470. Notariëele kopie van eene memorie aan burg.

en regeerders van Schiedam, door zeven leden dier

gemeente tegen een memorie bij dezelfde overheid

door de gemeente bij het Lam ingeleverd, protestee

rende tegen den verkoop der kerk, de opheffing der
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gemeente en den uitkoop van den leeraar op de

door Amsterdam voorgestelde wijze, terwijl zij

voorstellen Hendrik Seye met f 1000 af te koopen.

11 blz. fol.

471. Aanmerkingen op voorgaande memorie, door

gecommitteerden van het Lam. 6 blz. fol.

472. Brief, vermoedelijk van de niet ontevreden

leden der Schiedamsche gemeente, aan J. van Lyken,

over genoemde memorie. Zond. jaar of ondert.

2 blz. fol.

3 sept. 1748. 473. Van Jan van Lyken, te Schiedam, aan Pieter

Fontein te Amsterdam, tot geleide van de boven

genoemde memorie en een contra-memorie daarop

vragende. 2 blz. 4°.

sept. 1748. 474. Van den leeraar H. Seye Jr., aan Pieter van

den Bosch te Amst, met inlichting over de zeven

onderteekenaren der memorie. 1 blz. 4°.

25 sept. 1748. 475. Van denzelfde aan denzelfde: verlangt hem

te spreken. 1 blz. 4°.

27 Dec. 1748. 476. Van Sara Berkhout te Schiedam, (die mede

de memorie onderteekend had) aan Jan van Lyken,

zich beklagende over het contract met Amsterdam

aangegaan. 4 blz. 4°.

31 Dec. 1747 tot 477. Kopieën der brieven door den kerkeraad bij

" " "* het Lam geschreven, over den uitkoop van Ds. H.

Seye en de overname der goederen enz. van de

gemeente te Schiedam. 11 blz. 4°.

6
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28 Dec. 1748.

478. Rekening van den notaris Jan van Lyken,

(voldaan) met zeven daarbij behoorende bescheiden,

betrekking hebbende op de likwidatie van de goederen

der gemeente te Schiedam. 8 stuks fol. en 4°.

29 Dec. 1748 en 479. Vier brieven van Jan van Lyken, aan ge
2 Januari 1749.

1 Sept. 1756.

29 Sept. 1756.

Sept. tot 25 Nov.

1756.

2 Dec. 1756.

23 Nov. 1756.

committeerden van het Lam, over de verrekening

der Schiedamsche zaak. 4 stuks 40.

480. Brief van Corn. Burgerhout te Schiedam, aan

Pieter van Horste te Amst, vragende of het Lam

genegen zou zijn het kerkgebouw te Schiedam te

verkoopen. 1 blz. 4°.

481. Extract-notulen van het Lam, waarbij twee

gecommitteerden gemachtigd worden tot den verkoop

van het kerkgebouw te Schiedam, en tot corres

pondentie daarover. 1 blz. 4°.

482. Correspondentie tusschen Jan van Lyken te

Schiedam, (in originali) en gemachtigden van het

Lam, (in kopie) over den verkoop van het kerkge

bouw te Schiedam. (Kopie) 13 stuks 4°.

483. Rapport van gevolmachtigden aan den kerke

raad bij het Lam, over den verkoop van het boveng.

kerkgebouw à f 1250. 1 blz. fol.

484. Nota van goederen in het genoemde kerkge

bouw voorhanden. 1 blz. 8°.

485. Voldane slot-rekening van Jan van Lyken,

in zake voorschreven. 2 blz. fol.
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1667-1705.

4 Nov. 1671.

23 Juni 1702.

G Juni 1730.

486. Nota over de gemeente te Schiedam, hare

papieren en hare laatste drie leden. 1 blz. fol.

"wºw"-",--vv---------

Sneek.

487. Bericht wegens den opbouw der nieuwe kerk

te Sneek en het later voorgevallene sedert 1838,

door I. de Stoppelaar Blijdesteyn. 8 blz. 4°.

Terschelling.

488. Administratieboek van de Vlaamsche gemeente

(Jan-Jacobs-gezinden) op Terschelling. Met inliggende

en daarbij behoorende papieren. 1 deel.

489. Verklaring van Denys van der Schueren, c. s.,

als beheerder van het fonds ten behoeve van Ter

schelling samengebracht, dat de verplegingskosten

van Gerbrig Jacobs met hare kinderen, van Terschel

ling afkomstig, door de gemeenten bij den Toren,

in de Zon en bij het Lam, elk voor een derde deel

zullen voldaan worden, wanneer het fonds die niet

langer vergoeden kan. 1 blz. fol.

490. Kopie-octrooi van de Staten van Holland en

West-Friesland van vrijdom van imposten ten be

hoeve van een godshuis der Doopsgez. gemeente op

Terschelling. 4 blz, fol.

491. Verhaal van den onderstand, door de Doops

gezinden op Terschelling genoten, nadat de Engelschen

6 *
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11 Mei 1713.

1817-1861.

in 1666 hunne kerken en woonhuizen verbrand had

den. 2 blz. fol.

Tessel.

492. Brief van Haarlem, waarbij hun ontraden wordt

een leeraar van elders te beroepen en zij opgewekt

worden, om uit hun eigen midden een ongestudeerden

leeraar te kiezen. 2 blz. fol.

www---------------

Tjallebird.

493. W. C. van Staveren. Iets over den oorsprong

en de verdere lotgevallen der gemeente te Tjallebird.

42 blz. 4°.

Utrecht.

494. Kopie-verzoekschrift van Robbert van Hoogvelt

c. s., leeraren en diakenen bij de gemeente te Utrecht

aan de vroedschap dier stad, inhoudende een beklag

over Joris van Aldendorp, Arent van Heuven, Jan

Andriessen en Willem van Mourik, die, bij vroed

schapsbesluit van 12 Aug. 1661 in hunne bediening

geschorst, tot dat zij voor de vroedschap en de buiten

leeraren zich zouden hebben verantwoord, eerst con

ventikelen gehouden, later (26 Dec. 1663) onrust

in de kerk veroorzaakt, en eindelijk den 13" Juli

1664, door braak zich meester gemaakt hebben van

de boeken, brieven enz. der gemeente. Bovendien

hebben zij van de vroedschap weten te verwerven
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29 Mei 1802.

21 Sept. 1775.

dat den 4" Aug. 1664 het interdict werd opgeheven

en zijn zij sedert voortgegaan met het geheele bestuur

der gemeente aan zich te trekken. Supplianten ver

zoeken dat de vroedschap hun dit belette en hen

schorse, totdat zij voor buitenleeraren en voor de

gemeente zich hebben verantwoord. 4 blz. fol.

495. Brief van T. H. aan dr. W. A. van Maurik

te Utrecht, zond. datum, over de twisten met Simon

Ostis en Jan van Asperen aldaar. 1 blz. fol.

496. Van denzelfde aan Jan Andries, leeraar te

Utrecht, over 't zelfde onderwerp. 1 blz. fol.

Venendaal.

497. Brief van J. Anbeek in antwoord op de circulaire

omtrent de ontbinding van het fonds der buiten

landsche Nooden: geeft bericht omtrent de laatste leden

en de opheffing der Doopsgez. gemeente te Venen

daal. 2 blz. 4°. Annex twee attesten door het ge

meentebestuur van Venendaal:

a. Omtrent goed gedrag van Jacobus Anbeek.

b. // // // m Abr. Anbeek Jzn.

Visvliet.

498. Briefvan den leeraar IJ. Nauta, over de vervulling

eener predikbeurt te Dantumawoude. Kopie, waar

achter gevoegd is een briefje van G. Liewes, zuster

der gemeente, die met 's mans tale Kanaäns den

gek steekt. 3 blz. 4°.
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1665-1728.

1729-1756.

1647-1785.

1667-1735

2 Febr. 1756.

7 Aug, 1765.

1657-1788.

18 Januari 1741.

1651-1848.

1666-1688 en

1668-1669.

Vlissingen.

499. Ledematenboeken. 2 dln. fol. met daarbij be

hoorende registers. 2 dln. fol.

500. Attestaties van lidmaatschap, alphabetisch naar

den naam der gemeente, waardoor zij zijn afgegeven,

en chronol. gerangschikt.

501. Aanvragen om attestatie. 11 st.

502. Getuigenis voor Jacob Gödderdt dat hij op

zijn belijdenis in de Luthersche gemeente te Lissenau

gedoopt is. 1 blz. fol.

503. Van den kerkeraad te Middelburg over het

ontbreken van een getuigenis aangaande den wandel

in 3 attestaties door Vlissingen afgegeven. 4 blz. 4°,

met de attestaties.

504. Bewijzen van ondertrouw en van huwelijk met

daarbij behoorende bescheiden, kwitanties over be

taalde belasting daarop,en verklaringen der weeskamer,

waarbij vergunning tot hertrouwen gegeven wordt.

1654-1733.

505. Formulieren voor ondertrouw en voor huwelijk

2 en 4 blz. 4".

506. Dito voor dito, voor attestatie-afkondigingen

enz. 8 blz. fol.

507. Resolutieboeken van den kerkeraad. 6 dln. fol.

508. Aanteekenboeken van kerkeraadsbesluiten,

doopbedieningen en geldelijk beheer. 2 dln.
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1757-1808.

1710-1811.

25 Mei 1757.

27 Sept. 1699.

27 Mei 1761.

6 Jan. 1700.

6 Jan. 1701.

19 Sept. 1701.

2 Maart 1702.

1 Febr. 1703.

509. Extracten uit de resolutieboeken. 2 dl. fol.

510. Kopieboek. 1 dl. fol.

511. Reglement van den kerkeraad. 15 blz. fol.

512. Brief van Antonis van Stein, waarbij hij als

lid van den kerkeraad bedankt. 1 blz. fol.

513. Van Anthony de Loos: hij bedankt als lid van

den kerkeraad. 1 blz. 4°.

514. Van de gemeente in de Zon te Amsterdam:

gunstige getuigenis aangaande Johannes van Gaveren,

vroeger leeraar te Soetermeer. 1 blz. fol.

515. Aanteekening van hetgeen de kerkeraad ge

daan heeft in de zaak van J. Kien, die door zijn

prediking misnoegen in de gemeente gewekt en aan

stoot gegeven had. 1 blz. fol.

516. Voorwaarden waarop Gerbrand Voren tot

leeraar beroepen is. 1 blz. fol.

517. Arbitrale uitspraak van A. v. Eeghem leeraar

te Middelburg in een geschil tusschen diakenen te

Vlissingen en de executeurs der nalatenschap van

den leeraar P. Baart over de uitbetaling van zijn

jaarwedde en het voldoen van rente over hem ge

leende gelden. 2 blz. fol.

518. Brief van Adr. van Eeghem, leeraar te Mid

delburg, berichtende dat aldaar besloten is de leeraars

van beide sociëteiten zonder onderscheid tot den
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25 Aug. 1705.

5 Juli 1718.

8 Juni 1718

28 Maart 1722.

17 Mei en

21 Juni 1726.

1 Juni 1726.

25 Juli 1726.

26 Mei 1740.

predikdienst uit te noodigen, mits zij allen aanstoot

en twist vermijden. 1 blz. | fol.

519. Aanteekeningen omtrent een verzoek tot dr.

G. de Wind gericht om een predikbeurt te vervullen

en de redenen waarom hij dit heeft afgewezen, voor

namelijk wegens het ongenoegen, dat tusschen de

gemeente en zijn vader P. de Wind en J. Kien

bestaat. 2 st. ieder 2 blz. fol.

520. Brief van Tipke Johannes te Grouw, zich aan

bevelende om voor de vacature van leeraar in aan

merking te komen.

521. Brieven aan Jan Corn. Wit over zijn beroep

en overkomst naar Vlissingen en over een ongesteld

heid hem daar later overkomen, ten gevolge waarvan

de kerkeraad machtiging vraagt tot het aanstellen

van een hulpprediker. 6 stuks.

522. Van Jacob van Roojestein te Amsterdam over

de vervulling der leeraarsvacature. 2 stuks ieder

1 blz. 40.

523. Brief van den leeraar Gerardus Pauli over

het vervullen van zijn predikbeurt en zijn aanstaand

afscheid. 2 blz. 4°.

524. Van Johannes van der Veen, leeraar te Hin

loopen, waarbij hij voor het hem aangeboden beroep

bedankt. 1 blz. fol.

525. Van Johannes Nettis, leeraar te Middelburg,

over het vervullen van een predikbeurt. 1 blz. 4°.
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Maart 1750.

3 April 1750.

20 April 1750.

18 Juni 1750.

4 Maart 1751.

22 Sept. en

30 Oct. 1752.

2 Dec. 1752.

27 Febr. 1753.

4 Maart 1753.

18 Mei 1753.

526.Van Jacobus Hesseling, waarbij hij het hem opge

dragen beroep met voorbehoud van eenige voorwaarden

aanneemt. 3 blz. 4°.

527. Van denzelfde, waarbij hij zijn overkomst tegen

14 Juni bepaalt. 3 blz. 4°.

528. Van denzelfde, waarbij hij bericht dat wegens

ziekte zijn overkomst nog eenigen tijd moet uitge

steld worden. 6 blz. 4°.

529. Van denzelfde: bericht dat hij den 2den. Zondag

van Juli zijn intrede hoopt te doen. 4 blz. 4°.

530. Van denzelfde, met verontschuldiging van zijn

lang uitblijven en belofte dat hij den 14" weer zijn

preekbeurt vervullen zal. 4 blz. 4°.

531. Twee brieven van denzelfde, reden gevende van

zijn vertraagde overkomst. 3 en 2 blz. 4°.

532. Van denzelfde: bericht van zijn ondertrouw.

1 blz. 4°.

533. Van denzelfde, met bericht dat hij zijne predik

beurten in Vlissingen aan den proponent Abbema

heeft opgedragen. 2 blz. 4°.

534. Van den proponent Sibout Abbema ter ver

ontschuldiging, dat hij de eerst invallende predik

beurt niet zal kunnen waarnemen. 2 blz. 4°.

535. Van den leeraar J. Hesseling: verontschuldi

gingen over zijn voortdurende afwezigheid. 6 blz. 4°.
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21 Mei 1753.

24 Juli 1753.

13 Aug. 1753.

6 Sept. 1753.

19 Sept. en

22 Oct. 1753.

25 Oct. 1758.

27 Oct 1758.

18 NOV. 1758.

3 Febr. 17.59.

536. Van denzelfde, in antwoord op een besluit van

den kerkeraad, om hem uit zijn betrekking te ont

slaan. 4 blz. 4°.

537. Brief van J. Cuperus, leeraar aan den Hoorn

op Tessel: hij heeft den beroepsbrief ontvangen en

neemt dien in overweging. 1 blz. 4°.

538. Van denzelfde: eenige voorwaarden stellende

neemt hij het beroep aan. 3 blz. 4°.

539. Van den kerkeraad bij 't Lam te Amsterdam:

verzoekt hun genoegen te nemen met het uitstel der

overkomst van Ds. Cuperus tot in 't eind van October,

opdat deze nog in zijn tegenwoordige gemeente doop

en avondmaal zou kunnen bedienen. 3 blz. 49. vgl.

Amst. Arch. n°. 2341.

540. Van Ds. J. Cuperus, met bepaling aangaande

zijn overkomst. 2 stuks ieder 2 blz. 4°.

541. Getuigschrift afgegeven ten behoeve van J.

Cuperus, leeraar der gemeente sedert 11 Nov. 1753

en nu naar Utrecht vertrokken. 1 blz. fol.

542. Van Gerlof Rekker, leeraar aan den Hoorn

op Tessel; hij is door ongesteldheid verhinderd de

aangeboden predikbeurten waar te nemen. 1 blz. 4°.

543. Van denzelfde: hij verklaart zich tot het waar

nemen van eenige beurten bereid, mits niet vóór

April. 2 blz. 4°.

544. Van den kerkeraad bij het Lam: bericht dat

:
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12 April 1759.

26 April 1759.

20 Juni 1776.

1 Mei 1871.

1767-1808.

1767-1808.

1688-1792,

1683-1747.

1809-1844.

de proponent A. Hulshoff eenige beurten bij hen

zal vervullen. 2 blz. 4°.

545. Brief van G. Rekker, leeraar aan den Hoorn

op Tessel. Hij neemt het hem opgedragen beroep in

ernstige overweging. 2 blz. 4°.

546. Van denzelfde, hij neemt het beroep aan en

bepaalt den tijd zijner overkomst. 2 blz. 4".

547. Van G. Boothamer, leeraar te Middelburg:

bericht dat hij verhinderd is de predikbeurt bij hen

te vervullen. 1 blz. 4°.

548. Uitvoerige schetsen van leerredenen. 78 blz. 8°.

(Onvolledig.)

549. Acht-en-twintig inschrijvingsbiljetten voor de

jaarwedde van den leeraar.

550. Beurtlijst van diakenen voor het overhooren

der vragen bij het godsdienstonderwijs. 1 blz. fol.

551. Hetzelfde voor het huisbezoek. 2 blz. fol.

552. Instructies voor den koster en de kosterin,

met daarbij behoorende bescheiden. 17 stuks.

553. Kasboek van den diaken Jacob Schellewaarts

en opvolgers. 1 dl. fol.

554. Kasboek van Hendrik Winkelman en opvol

gende diakenen over het predikfonds en het diaco

niefonds.
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1745-1766.

1661-1715.

1732-1819.

1754-1877.

1767-1874.

1708-1794.

1829-1849.

1723-1804.

18 April 1704.

555. Journaal. 1 dln. fol., in duplo.

556. Collecteboeken. 12 dln. 4o.

557. Obligatieboeken. 2 stuks. Eén 8°. en één fol.,

waarachter opgaaf der collecte 1758-1876.

558. Obligatieboek van het predikfonds en rekenin

gen van het wachtgeld.

559. Kwitanties van aangekochte obligatiën.

560. Register van vervaldagen van intresten en

renten. 1 dl. fol.

561. Papieren betreffende inschrijvingen op het

Grootboek der Nat. W. Schuld. 17 st. fol. en 4°.

562. Huurcontracten van een tuin met woning achter

de kerk, van een weiland, van een huis op Oud

Vlissingen en een huis in de Lange Walstraat. 25 st.

folio.

563. Testamenten, waarbij de gemeente tot erfge

naam is ingesteld, alphabetisch gerangschikt naar den

naam van den erflater, met boedelbeschrijvingen en

andere bescheiden. -

564. Beschikking van J. P. van Outrijve over zijn

nalatenschap gedeeltelijk ten behoeve der Doopsgez.

gemeente, met drie brieven daarover van Gerbr.

Voorn te Aardenburg, 28 Mei 1710 tot 14 Sept.

1711 en een van den kerkeraad, 25 Mei 1710. Ieder

1 blz. fol.
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14 Jan. 1712.

1685-1828.

1700-1808.

1714-1831.

1676-1760.

1677-1688.

9 Dec. 1750.

19 Jan. 1757.

6 Febr. 1757.

565.Verklaring van Gerardus de Wind te Middelburg,

waarbij hij vergunning geeft tot den verkoop van

een huis, gedeeltelijk toebehoorende aan de gemeente.

1 blz. 49.

566. Inventarissen, rekeningen en andere bescheiden

betreffende nalatenschappen van weezen en bedeelden.

567. Kwitanties (de oudste in pakken van 10 jaar

bijeengebonden, waarbij die wegens den predikdienst

van 1745-1794 afzonderlijk.)

568. Rekeningboeken van de armen. 3 dln. fol.

569. Aanvragen om onderstand. 8 stuks.

570. Briefwisseling met andere gemeenten over

bedeeling. 5 stuks.

571. Van Middelburg: over een gezin naar Vlissingen

vertrokken, waarvan de Vlissingsche kerkeraad vreest

dat het bedeeling zal noodig hebben. 2 blz. 4°.

572. Van de gemeente te Kleverskerke over arm

lastigheid van een bedeelde. 2 blz. 4°.

573. Van de Herv. gemeente te Wester Souburg:

over de verzorging van een weeskind. 1 blz. 4°.

27 Mei 1757 en 574. Van de gemeente Tinsdorp bij Elbing: over
8 Juni 1764.

20 Oct. 1757 tot

26 Febr. 1758.

hetgeen de vader van dit weeskind (zie vorig n0.)

heeft nagelaten. 2 stuks 1 blz. en 2 blz. 4°.

575. Correspondentie met de gemeente te Rotter
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16 Maart 1758.

1774-1791.

26 Oct. 1774.

8 NOV. 1774.

2 en 7 Sept. 1793.

1767-1808.

1767-1808.

1649.

Dec. 1665.

dam: verzoek om borgtocht voor een zuster met

attestatie overgekomen. 3 stuks 1 blz. fol., 3 blz.

4°. en 1 blz. 4°.

576. Van Willem la Force te Gouda, over een be

deelde. 1 blz. 4°.

577. Brieven van de gemeenten te Almeloo, de

beide in Amsterdam, Blokzijl, Hoorn en Rotterdam,

waarbij van overgekomen leden een tienjarige borg

tocht wordt verlangd. 6 stuks dr.

578. Van de gemeente te Zieriksee, zich beklagende

dat er voor een van hare zusters naar Vlissingen

vertrokken een tienjarige borgtocht verlangd wordt.

2 blz. 4o.

579. Van dezelfde, waarbij zij den verlangden borg

tocht verleent. 2 blz. 4”.

580. Brieven over onderstand van een zuster der

Vlissingsche gemeente, die te Middelburg woont.

2 stuks 1 en 2 blz. 4°.

581. Lijst der leverantie van turf voor kerk en

armen. 2 blz. fol.

582. Lijst van leverantie van brood voor het avond

maal. 1 blz. fol.

583. Brief van de Vlaamsche gemeente te Haarlem,

van gelijken inhoud als n". 775 van het Algemeen

Archief bl. 143.

584. Verklaring van leeraren en leden der gemeente
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12 Maart 1666.

1667-1689.

1668-1682.

1668-1673.

22 Sept. 1685.

Zieriksee, Brouwershaven, Aardenburg, Middelburg,

Goes en Vlissingen, dat zij geheel instemmen met

de belijdenis van den Olijftak, die van Jan Cents en

die van Adriaan Cornelissen, met eigenhandige

onderteekeningen. 3 blz. fol. (Voor den druk bestemd.)

585. Verklaring, waarbij de kerkeraad zich geheel

en al aansluit aan het Oprechte verbond van eenig

heid. 3 blz. fol.

586. Brieven van verschillende gemeenten, waarbij

zij verzoeken dat aankomelingen van hen te Vlissingen

gedoopt zullen worden. 15 stuks.

587. Van de gemeente te Zieriksee, verzoekende

de overkomst van een oudste om doop en avond

maal te bedienen. 9 st. fol. en 4°.

588. Stukken betreffende onlusten in de gemeente

te Goes en tusschen die gemeente en die van Vlis

singen ontstaan, omdat haar leeraar Pieter Baert bij

dr. Galenus Abrahams het avondmaal had bijgewoond.

1°. Brief van Goes 28 April 1668 over dit onderwerp.

Origineel en kopie. 2°. Vermaning tot vrede, zonder

datum en onderteekening en 3°. Memorie 22 Juli

1673 van de voorwaarden, waarop de verzoening is

tot stand gebracht.

589. Voorstel in overleg met Middelburg gedaan,

om met de gemeenten te Cadzand, Zieriksee, Brou

wershaven en Aardenburg een Zeeuwsche sociëteit op

te richten, ten einde in den toenemenden nood der

gemeenten te voorzien. 2 blz. fol.
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1685.

8 Oct. 1685.

2 Aug. 1695.

10 Dec. 1712.

1712-1737.

7 Nov. 1719.

14 Aug. 1720.

Oct. 1726 tot

Oct. 1733.

590. Punten van beschrijving voor de eerste samen

komst der Zeeuwsche sociëteit. 1 blz. 4°.

591. Brief van Aardenburg, ingenomenheid betui

gende met het voorstel in n°. 589. 1 blz. 4°.

592. Brief van Huig Barends van der Klok te Zie

riksee om hulp voor zich en zijn geloofsgenooten,

wier huizen afgebrand en nu op hoop van onder

steuning herbouwd zijn. 1 blz. fol., met begeleidend

en aanbevelend schrijven, 20 Aug. 1695, van den

leeraar A. van Eeghem te Middelburg. 2 blz. fol.

593. Van den kerkeraad te Rotterdam, naar aan

leiding van een circulaire dd. 2 Aug. 1712 inlichting

vragende omtrent den toestand der gemeente te

Cadzand. 1 blz. fol., met kopie antwoord daarop,

18 Jan. 1713. 2 blz. 4°.

594. Aanvragen van de gemeente Cadzand om een

jaarlijksche toelage voor de jaarwedde van haren

leeraar. 12 st. fol. en 4°., waarvan 3 in druk.

595. Brief van Roelof Agge Jonker, leeraar te

Cadzand, met verzoek dat de leeraar de Wit zal

overkomen om het avondmaal te bedienen. 1 blz. 3 fol.

596. Van den kerkeraad te Goes. Zij verzoeken

de overkomst van de Wit om het avondmaal te be

dienen. 1 blz. | fol.

597. Bescheiden betreffende een geschil tusschen

de gemeente Aardenburg en haren leeraar ds. J. de

Groot over het nemen van zijn zes vrijbeurten, waarin
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16 Juni 1728.

29 Sept. 1752.

13 Oct. 1657.

arbitrale uitspraak gedaan is door den kerkeraad

van Vlissingen. 20 stuks fol.

598. Brief van de gemeente te Cadzand, verzoekende

om tusschenkomst in de moeielijkheden met haren

gewezen leeraar R. A. Jonker ontstaan. 1 blz. fol.

599. Van de gemeente te Goes met verzoek om

een toelage van f25 jaarlijks, ten einde dejaarwedde

van den leeraar op f 500 te brengen, waarbij kopie

van een brief, 18 Sept. 1752, dat de gemeente bij 't

Lam zich tot een subsidie van f 100 jaarlijks ver

bindt. 4 blz. 4”.

600. Dankbetuiging van drie afgevaardigden uit

de gemeenten in Hongarije voor de hulp haar ver

strekt door tusschenkomst van de gemeente te

Mannheim. 1 blz. fol.

25Maart-7April 601. Over de remise eener gehouden collecte ten
1672.

12 Juli 1690.

26 Mei 1699.

7 Oct. 1710.

behoeve der Zwitsersche nooden. 2 st. fol. en 3 fol.

602. Van den kerkeraad bij de Zon tot aanbeveling

eener collecte ten behoeve van de gemeenten in de

Palts. 1 blz. fol.

603. Circulaire van de gemeente bij 't Lam tot ge

leide van een brief uit de Palts over den daar heerschen

den hongersnood en met opwekking tot weldadigheid

aan de noodlijdenden. 3 blz. 4°. dr.

604. Brief van den kerkeraad in de Zon, (dubbel

van alg. Archief 1013.) 2 blz. 4°.
-

4.
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1714-1744.

2 Aug. 1726.

22 Febr. 1732,

12 April 1732.

23 April
12 Mei 1732.

605. Brieven van de commissie voor de buitenland

sche nooden, zijnde dankbetuigingen voor gehouden

collecten en dubbelen van alg. Archief, n°. 1163,

1026, 1085, 1031, 1173, 1033, 1183, 1034, 1035,

1036, 1039, 1042, 1043, 1045, 1046, 1047. 30 st. fol.

606. Circulaire tot afkondiging eener collecte, (dub

bel van alg. Arch. n°. 1071.)

607. Besluit van den koning van Pruisen, dat de

Doopsgezinden binnen drie maanden het land moeten

ruimen onder bedreiging van vestingstraf. 3 blz. fol.,

(vgl. alg. Arch. n". 1797.)

608. Kopie-request door de gemeenten te Middelburg

en te Vlissingen ingediend bij de Staten van Zeeland,

om hunne medewerking bij de Staten-Generaal, dat

deze bij den koning van Pruisen op vrijheid van

godsdienst aandringen. 2 blz. fol., met dispositie

daarop 21 April 1732.

609. Kopie-brief van de commissie voor buitenl.

nooden aan de gemeenten in Zeeland. Zij bericht de

treurige tijdingen uit Pruisen, zendt het besluit van

den Koning (zie n°. 607) over en maant hen aan, de

voorspraak hunner overheid bij de Staten-Generaal

te vragen, gelijk zij zelven dit bij de stedelijke over

heid gedaan hebben. 2 blz. fol.

610. Extracten uit de resolutiën der Staten-Generaal

en kopie-brief van den gezant van het Pruisische

hof, alles betreffende de requesten hiervoor genoemd.

3 blz. fol.
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21 Mei 1732.

19 Juni 1732.

15 Mei 1754.

15 Maart 1755.

22 Oct. 1755.

10 April 1758.

23 Mei 1758.

Oct. 1684.

611. Kopie-brief van de commissie voor buitenl.

nooden tot kennisgeving, dat de koning van Pruisen

het besluit van 22 Febr. geschorst heeft en de Doops

gezinden connivendo wil toelaten. 2 blz. fol.

612. Van de commissie voor buitenl. nooden aan

de gemeenten in Zeeland: nader bericht over den

toestand der vervolgden in Poolsch-Pruisen en over

de wenschelijkheid, om de vluchtelingen uit Konings

bergen in Zeeland te koloniseeren. 3 blz. fol.

613. Van de gemeente te Schladal bij Dantzig om

hulp voor de vertimmering van haar kerkgebouw.

3 blz. 4°.

614. Van dezelfde: aandrang van het vroegere ver

zoek, omdat de commissie voor buitenl. nooden,

waarheen zij door den Vlissinger kerkeraad verwezen

waren, zich onbevoegd heeft verklaard aan haar ver

zoek te voldoen, daar hare fondsen niet voor kerk

bouw bestemd zijn. 2 blz. 4°.

615. Zij dringen het verzoek nader aan door het

goede voorbeeld, dat de gemeenten te Harlingen en

te Hoorn gegeven hebben. 3 blz. 4°.

616. Beschrijvingsbrief. Dubbel van algemeen Arch.

n". 1053.

617. Resolutiën van de alg. vergadering. Dubbel

van alg. Arch. n". 1055 met begeleidend schrijven.

618. Waarschuwing van den kerkeraad te Zaandam

tegen den barbier Andries Hofner, die bedrog met

hunne handteekening pleegt. # blz. fol. druk.

7 •
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22 Mei 1735.

18 Juli 1735.

19 Juli 1735.

2 Dec. 1737.

11 Juni 1753.

3 Febr. 1759.

17 Maart 1792.

26 Jan. 1577.

619. Brief van den kerkeraad der Luthersche ge

meente te Vlissingen met verzoek, dat het gebruik

van het kerkgebouw haar gunstig toegestaan nog

zes weken langer haar zal vergund worden, omdat

dan eerst haar kerkgebouw zal voltooid zijn. 1 blz. 4°.

620. Circulaire der gemeente bij het Lam (dubbel

van Amst. Arch. n°. 2481.)

621. Brief van den kerkeraad der Luthersche ge

meente te Vlissingen: dankbetuiging voor 't gebruik

van haar kerkgebouw, tevens tot geleide van een

gift voor de armen. 2 blz. fol.

622. Circulaire van de gemeente bij 't Lam (dubbel

van Amst. Arch. n°. 2493.)

623. Dito van de gemeente in de Zon en de Arke

Noachs, met bericht dat zij een seminarium opge

richt en Ds. P. Smidt tot hoogleeraar aangesteld

hebben, terwijl zij alle jongelieden, die na het voor

bereidend onderwijs ontvangen te hebben in theologie

willen studeeren, uitnoodigen om zich bij dit semi

narium te laten inschrijven. 1 blz. fol. dr.

624. Van prof. T. Nieuwenhuis in antwoord op hun

dankbetuiging voor hun bewezen diensten. 1 blz. 4°.

625. Van de Evang. Luthersche gemeente te Kampen:

zij verzoekt geldelijke ondersteuning ten behoeve der

jaarwedde van haren leeraar. 3 blz. fol.

626. Akte van prins Willem I over den vrijdom
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29 Juli 1659.

3 Mei 1662 en

12 April 1670.

1725.

16 Mei 1747.

1 Febr. 1749.

11 Jan. 1755.

1753-1793.

van den eed. 2 blz. fol. (dubbel van Archief, gem.

buiten Amst n°. 292.)

627. Aanstelling van Joost Standaert tot de be

diening van kleinen bierdrager.

628. Ordonnantie van de burgerlijke wacht te Vlis

singen, met ampliatie. 24 blz. 4°. dr.

629. Stukken betreffende den vrijdom van turfaccijns

zijnde 1°. een request aan de Staten van Zeeland

1725 om dien voortdurend te genieten met overleg

ging van 2°. een verklaring over ontvangen impost,

22 Januari 1676 en een notariëele verklaring 8 Febr.

1676 over dien vrijdom te Middelburg en 3°. request

aan de overheid te Vlissingen met gunstig apostil,

25 April 1676. Hierbij een aanteekening 25 Nov.

1756 dat het verzoekschrift nooit ingeleverd, maar

de vrijdom onbetwist genoten is. 7 blz. fol.

630. Aanschrijving der overheid, om de noodige

manschappen te leveren voor één of twee brand

spuiten. 2 blz. fol.

631. Dito, dito omtrent een collecte tot wederopbouw

van de nieuwe of oostersche kerk, 14 Januari 1749

afgebrand. 2 blz. fol.

632. Dito, dito aangaande een collecte ten behoeve van

de Hervormde vluchtelingen uit Frankrijk. 2 blz. fol.

633. Aanslagbiljetten voor het wachtgeld door de

Doopsgezinden wegens vrijdom van wapendienst ver

schuldigd met kwitanties daarover 1703-1776.
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20 Aug. 1761.

15 Dec. 1764,

19 April 1766.

21 Febr. 1776.

7 Aug. 1771.

29 Oct. 1785.

15 Mei 1788,

634. Besluit der Staten van Zeeland, waarbij aan

regenten van weeshuizen en diakenen der Hervormde

gemeente het recht wordt toegekend, om erfstelllngen

en legaten ten behoeve hunner administratie te aan

vaarden zonder beneficie van inventaris met bijge

voegd besluit der Staten 12 Dec. 1765, waarbij dit

zelfde recht aan de Doopsgezinden wordt toegekend.

2 blz. fol.

635. Besluiten van de overheid tot het houden eener

collecte voor de Waldenzen, waarvan afkondiging

geschieden zal in de kerken bij de godsdienstoefenin

gen Zondags te voren. 2 blz. fol., waarbij gevoegd

dankbetuiging, 29 Dec. 3 blz. fol.

636. Dito, dito, ten behoeve der Herv. gemeente,

waarvan de afkondiging geschieden zal in de kerken

bij de godsdienstoefeningen Zondags te voren. 2 blz.

fol. met dankbetuiging, 3 Mei 1766.

637. Besluit der overheid om f 6 ten behoeve der

Herv. armen te heffen van ieder echtpaar, dat niet

in de kerk der Hervormde gemeente trouwt. 2 blz. fol.

638. Dito van de weeskamer, om een voogd van de

voogdij te ontslaan, nadat zijn pupillen door de ge

meente als weezen aangenomen en verpleegd worden.

3 blz. fol.

639. Gewijsde van de overheid tot verklaring van

eenige artikelen der ordonnantie op de weeskamer.

5 blz. 4°. dr.

640. Besluit der Staten van Zeeland, waarbij een



103

1757.

1638-1773.

1667-1675.

(1683 of 84.)

nieuw eedsformulier van gehoorzaamheid wordt

vastgesteld. 3 blz. fol. dr.

641. Geschiedenis der Doopsgez. gemeente te Vlis

singen, door J. Cuperus leeraar en J. de Loos diaken.

147 blz. fol. in geheel lederen band.

642. Statistieke aanteekeningen over de gemeente

te Vlissingen, door Ds. Beerta. 1 blz. 4°.

Weesp,

648. Armenboek van de gemeente door Dirk

Jansz. Grutter aldaar. 78 blz. 4°.

644. Ledematenboeken der gemeente. I 1692-1761,

II 1723-1753.

645. Request van eenige leden der Doopsgez. ge

meente te Utrecht aan de overheid aldaar, om den

leeraar Jacobus van Griethuysen, door Jan Andriesz.

en de zijnen wederrechtelijk afgezet, in zijn dienst

te herstellen en hunne resolutiën te vernietigen; met

uitvoerig bericht over de geschillen in de gemeente,

van 1675 af. 4 blz. fol.

646. Brief van Bartholomeus van Leuvenig, (zond.

datum), aan Joh. Andries te Utrecht, inhoudende

advies in een twistzaak tusschen Peter Francken en

Peter van Limburg, over verrekening van diaconie

gelden. (Fragment.) 2 blz. fol.

1666-1668 en

1710-1744.

647. Rekening-courant van de gemeente te Weesp,

20 blz. 4°. en 52 stuks 4°. en fol.
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1688.

1725-1732.

6 Febr. 1755.

1 Juni 1879.

10 Aug. 1880.

11 Oct. 1607.

3-10 Mei o. S.

1608.

648. Lijst voor de waarneming der predikbeurten

aldaar. 1 blz. fol.

649. Administratieboek van de gemeente. 1 deel.

650. Rapport van Jan Stadnitski en Jacob de

Clercq aan den kerkeraad bij het Lam, omtrent den

verkoop der kerk en de liquidatie der kerkegoederen,

met justif bescheiden.

Witmarsum.

651. Circulaires over de oprichting van een gedenk

teeken voor Menno Simons. Elk 3 blz. 4°. dr.

Workum.

652. Vrijspraak van Rippert Eenkens, leeraar te

Workum, door oudsten en leeraars van de Vereen.

gemeente te Amsterdam, in de beschuldiging van

onrechtzinnigheid tegen hem ingebracht door Cornelis

Jansen. Origineel en kopie door Reynier Wybrandtsz.

geschreven. 6 en 4 blz. fol.

653. Reynier Wybrantsz., verhaal van het verhan

delde der leeraars van Holland en Friesland, over de

twistzaak tusschen Cornelis Jansen en Rippert Een

kens, voornamelijk over een pamflet, door den eerste

geschreven. 5 blz. fol.

654. Brief van Rippert Eenkens aan Gedeputeerde

Staten van Groningen, waarbij hij zich beklaagt dat

hem het prediken en zijn geloofsgenooten het houden

van godsdienstoefeningen belet wordt. Hij verzoekt

dringend dit verbod op te heffen. 1 blz. fol.

10 Juni 1612.

18 Dec. 1612. 655. Van Dirk Doedes te Leeuwarden aan Hans



105

18 Dec. 1612.

1 April 1618.

17 April 1618.

18 April 1618.

16 Mei 1618.

6 Juni 1618.

de Ries, over de wijze, waarop deze zich in 't geding

van Rippert Eenkens te Workum gedragen heeft.

4 blz. fol.

656. Van Hans Matthys te Leeuwarden aan Hans

de Ries, over hetzelfde onderwerp. 1 blz. fol.

657. Van leeraren en oudsten der Vereen. gemeenten

in Friesland aan oudsten en leeraren derzelfde ge

meenten in Holland, met dringend verzoek om tegen

18 April te Workum bijeen te komen, ten einde

uitspraak te doen over de beschuldigingen van on

zedelijkheid tegen Rippert Eenkens, die de gemeente

aldaar in jammerlijke verdeeldheid brengen. 1 blz. fol.

658. Antwoord van Hans de Ries op het vorige

n°. Hij acht het beter, dat de Friesche leeraren zonder

inmenging van de Hollanders de bedoelde zaak be

handelen. Kopie door Reynier Wybrandtsz. 2 blz. fol.

659. Brief van Reynier Wybrandtsz van gelijke strek

king en met den vorigen verzonden. Eigenhandige

kopie. 1 blz. 4°.

660. Van Pieter Jansz. Hema te Harlingen, aan

Reynier Wybrandtsz, berichtende dat de samen

komst te Workum zeer weinig heeft uitgewerkt.

1 blz. fol.

661. Van Evert Reiners en Yeme de Ringh, leeraars

der Vereen. gemeente te Leeuwarden en te Harlingen,

aan Hans de Ries en Reynier Wybrandtsz, oudsten te

Alkmaar en te Amsterdam: in antwoord op hunne

verwijten, dat de zaak van Rippert Eenkens niet
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14 Aug. 1618.

14 Sept. 1618.

28 Dec. 1618.

31 Dec. 1618.

31 Jan. 1619.

met de vereischte onpartijdigheid en gestrengheid be

handeld is, verklaren zij hierin zoo zacht gehandeld

te hebben, omdat enkele beschuldigingen niet bewe

zen zijn en zij voor scheuring vreezen, indien Rippert

veroordeeld wordt. Nogmaals dringen zij aan op

de overkomst der Hollandsche oudsten. Kopie door

Reynier Wybrandtsz. 2 blz. fol.

662. Proces-verbaal van het onderzoek door de ge

zamenlijke oudsten der Vereenigde gemeenten in

Holland en Friesland gedaan, in de zaak van Rip

pert Eenkens en de schorsing, waartoe zij hem ver

oordeeld hebben. Origineel en een kopie van Reynier

Wybrandtsz. 5 en 4 blz. fol.

663. Brief van Rippert Eenkens aan Hans de Ries

en mede-oudsten te Amsterdam, waarin bij de be

schuldigingen tegen hem ingebracht, tracht te weêr

leggen en over de partijdigheid van zijn rechters

zich beklaagt. 3 blz. fol.

664. Van Rippert Eenkens aan Hans de Ries,

waarin hij aandringt op het herroepen van het vonnis

en zich bereid verklaart tot schuldbelijdenis. 1 blz. fol.

665. Van Hans de Ries aan Rippert Eenkens, over

de moeielijkheden te Workum. 2 blz. fol.

666. Van Yeme de Ringh, oudste bij de Vereen.

gemeente te Harlingen, aan Hans de Ries. Na een

kort overzicht van zijn doopreis door Friesland, is

hij nu te Workum gekomen en heeft daar in zoover

den vrede hersteld, dat de gemeente onder zijn voor

gang met stichting het avondmaal gevierd heeft.

2 blz. fol.
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28 Maart 1619.

10 Febr. 1620.

8 Maart 1620.

April 1620.

667. Van Rippert Eenkens aan de Vereenigde ge

meente te Workum, met verzoek om weder als haar

leeraar erkend te worden en om aanwijzing van 't

geen nu nog tegen zijn wandel zou kunnen ingebracht

worden, waarbij gevoegd is een authentieke getuigenis

dat deze brief in de gemeente is voorgelezen en

niemand eenige beschuldiging tegen hem ingebracht

heeft. 1 blz. fol.

668. Getuigschrift van leeraren, diakenen, enz., ver

gaderd te Workum, hoe Wab Hodses, een der voor

naamste beschuldigsters van Rippert Eenkens, in het

openbaar hare aanklacht als geheel valsch herroepen

en God en de gemeente om vergiffenis gebeden heeft.

1 blz. fol.

669. Brief van Yeme de Ringh aan de oudsten in

Holland, waarin hij, na een belangrijk overzicht

over den toestand der gemeenten in Friesland,

uitvoerig verhaalt hoe Wab haar aanklacht terug

genomen heeft en Rippert Eenkens in eer hersteld

is, zoodat hij spoedig (als de Hollanders er niet tegen

hebben) het predikambt weêr aanvaarden zal. Voorts

deelt bij uitvoerig mede, hoe er te Leeuwarden

moeielijkheden ontstaan zijn, omdat een der leeraars

aldaar, Its Fockes, Sociniaansche gevoelens predikt

en pogingen, om deze zaak intijds te smoren, mislukt

zijn. Hij besluit echter met het bericht, dat Its aan

genomen heeft zijn predikdienst te laten stilstaan,

waarom hij ook op geheimhouding van deze zaak

aandringt. 7 blz. fol.

670. Kopie-antwoord op den voorgaande: zij ver

heugen zich over de goede berichten, vinden er geen
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1692-1761.

Dec. 1855.

bezwaar in dat Rippert, indien de Workummers dit

begeeren, zijn dienst hervat en vermanen tot alle

verdraagzaamheid in de zaak van Its Fockes, waarin

zij vreezen dat de Friezen wat overijld gehandeld

hebben. 2 blz. fol.

671. Ledematenboeken. 2 deelen smal fol.

WormerVeer.

672. Boekenlijst van de leesbibliotheek der Doops

gezinden te Wormerveer. 8 blz. 4". gedr.

Zaandam.

673. Extract, rakende de zaak van van der Os, uit

de voorrede van het boek van prof. J. Lulofs, De

voorn. waarheden van de natuurlijke godsdienst, enz.

Leiden 1758. 2 blz. 4°.

674. Aanwijzing der predikbeurten bij de Doopsgez.

Oude Huis te West-Zaandam voor 1794 en 1800.

23 blz. in 24°.

675. Kopie-handschrift over de opkomst en den

voortgang der Doopsgezinde gemeenten te Oost- en

West-Zaandam, vroeger berustende onder W. G.

Vis. 3 blz. fol.

676. Berichten over de gemeenten te Oost- en

West-Zaandam. (2 fragmenten.) 11 blz. 4°.
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Zieriksee.

30 Mei 1724. 677. Van Anne Thomassen aldaar, over den toestand

enz. der gemeente. 1 blz. 4°.

6 Oct: 1724 en 678. Twee stukken over het godsdienstonderwijs aan
13 Mei 1727. -

twee doofstommen in hun gemeente gegeven en den

doop op belijdenis door hen ondergaan. 4 blz. fol. en 4°.

Zutfen.

679. Aanteekeningen over deze gemeente door A.

J. van Pesch. 1 deel 4°.

II. BUITENLANDSCHE.

Altona.

1 Mei 1678. 680. Koopbrief van twee grafsteden op het kerkhof

der Doopsgez. gemeente aldaar, aan Hans Hermans,

met aanteekening, dat de eene grafstede den 2" Nov.

1693 in 't bezit der gemeente is teruggekeerd. Op

perkament. 1 blz. fol,

Oost-Friesland.

1528-1748, 681. Extracten uit het Stadsarchief en andere be

scheiden te Emden, betreffende de Doopsgezinden

aldaar en in het overige Oost-Friesland. 7 blz. fol.

25 sept. 1622. 682. Kopie-bevel van Enno,graafvan Oost-Friesland,



1 10

30 April 1671.

1673 tot 1701.

17 Aug. 1664.

aan de regeering te Aurich, waarbij de Doopsgez.

niet langer als onderdanen erkend, van alle rechten

vervallen verklaard en hunne schuldeischers tot het

vervolgen van hen gemachtigd worden, met last om

allen, die in hunne heimelijke vergadering komen,

zoowel vermaners als toehoorders, te grijpen en aan

het Hof uit te leveren. 1 blz. fol.

683. Brief van Friedrich, Freiherr van Schwarzen

berg en Hohenlandsberg, heer van Oldesheim, waarbij

hij de op zijn gebied wonende Doopsgezinden in zijn

bescherming neemt en tegen een hoofdgeld vrijdom

van krijgsdienst verleent. (Gemeente-Archief te

Emden.) 1 blz. fol.

684. Verschillende bescheiden over de moeielijkheden

omtrent den eed ondervonden en vrijstelling daarvan.

9 blz. 4°., met begeleidenden brief van Ds. J. P.

Muller. 16 blz. 8°.

685. Van Hendrik Waerma Mzn., leeraar te Emden

enz., geboren 1711. Annotatie van de merkwaardigste

voorvallen mijns levens. Geschreven te Emden 1747.

1 deel 4°.

Palts.

686. Besluit van Carl Ludwig, Rhein-Palzgraaf te

Heidelberg, omtrent de voorwaarde waarop Doops

gezinden zich op zijn gebied mogen nederzetten en

de betaling van een jaarlijksch hoofdgeld à f 6 per

gezin.
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8 Jan. 1740.

7 Maart 1740.

2 Mei 1740.

30 Aug. 1764.

687. Keurvorstelijk regeeringsmandaat aan alle

oberambten, tot verhooging van het hoofdgeld der

Doopsgez. van f 6 tot f 12, aangedrongen met vier

redenen: 1°. dat vele Doopsgez. nalatig zijn in het

voldoen der f 6, als blijkt uit de statistiek, daar zij

wel 2000 zielen tellen; 2°. dat hun belijdenis in strijd

is met Gods woord en de burgerlijke wetten, zoodat

zij even weinig als de Joden geduld moeten worden;

3°. dat zij geheime vergaderingen houden: en 4°. dat

hun getal veiligheidshalve verminderd moet worden.

Kopie 3 blz. fol.

688. Verzoekschrift der Paltzer Doopsgezinden uit

Mannheim, aan den keurvorst, waarin zij de vier be

schuldigingen van het mandaat wederleggen; de

3e daarvan door overlegging van 4 verklaringen als

bijlagen hierbij ingediend, en verzoeken het hoofd

geld op f 6 te laten, zich beroepende op de besluiten

der vier vorige keurvorsten en van hem zelven in

1717 en 1733. (De beide laatste besluiten als bijlage

hieraan toegevoegd.) Hoogd. kopieën, te zamen

22 blz. fol.

689. Van dezelfden aan denzelfde, om de invor

dering van het verhoogde hoofdgeld uit te stellen,

tot dat zij de vijf keurvorstelijke mandaten hebben

te voorschijn gebracht, waarop zij zich beriepen.

2 blz. fol.

690. Brief van Jb. Hirschel. Van de broeders te

Neuwied en Crefeld is een opgave van de oudsten

en leeraars in de Palts gevraagd, ten einde die naar

Holland voor het opmaken van de ,,Naamlijst” te

zenden. Er is daaraan gevolg gegeven, maar zij
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19 Dec. 1644.

vragen, of men in Holland ook de namen der leeraren

in de Opperpalts wenscht te kennen, die zij nu nog

wel niet weten, maar door navraag kunnen te weten

komen. 2 blz. 4°.

-------------------------

Pruisisch Litthauen.

691. Reden ende bespreck der afsonderinghe ofte

des bans, namlick, van die wtslütinge der sondiger

litmaten vant lichgam Christiende gemeynschap der

gelovigen. Onder staat: Dit isz also vor onse sammt

licher Broederschap gelezen, beschreven unnde der

Ommestemming in freden geeinigt sonder ennige

tegenspracke enz. Jan Gerritsz. Pauwel Bussemacker

en vijf anderen. (Kopie.) 37 blz. 4°.

692. Besluit van Wladislaws IV koning van Polen,

waarbij hij eenige passementwerkers, om en bij

Dantzig wonende, die in de oefening van hun be

drijf en handel belemmerd worden en zich daarover

bij hem beklaagd hebben, in hunne oude privilegiën

en vrijheden handhaaft. (Kopie-Duitsch.) 3 blz. fol.

693. Van de kerkeraden te Dantzig en der nabij

liggende gemeenten aan de gemeenten in Nederland,

om hulp ten einde te voorzien in den nood der

armen, die door den oorlog van alles beroofd naar

Dantzig zijn komen vluchten. Met twee daarbij be

hoorende brieven 27 Febr. en 26 Juni, elk 1 blz.

fol. en brief van dankbetuiging voor genoten hulp,

6 Oct. 1660. 2 blz. fol.

27 Januari 1660.

23 Sept. 1671. 694. Brief van vijf leeraren uit den omtrek van
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17 Jan. 1678.

10 Dec. 1681.

Dantzig aan het Lam te Amsterdam: zij verdedigen

zich over de klacht tegen hun gemeenten ingebracht

dat velen zich aan dronkenschap schuldig maken,

danken voor de ontvangen ondersteuning, maar had

den wegens den grooten nood wel gewenscht dat zij

meer had bedragen. (Hoogduitsch.) 2 blz. fol.

695. Lijst van veertig vragen, in tegenwoordigheid

van den bisschop van Lessau en Pommeren, Stanis

laws Sarnowsky, voorgesteld aan den Doopsgezinden

leeraar Hendrik van Dieren, en de antwoorden daarop.

2 blz. fol.

696. Antwoorden op dezelfde vragen, die 3 Maart

1678 van Dantzig herwaarts waren overgezonden,

zoo als de Hollandsche leeraren meenen, dat die

moeten luiden. (NB. in onderscheiden punten zeer

afwijkende van de antwoorden van H. v. Dieren.)

2 blz. fol.

697. Notarieële kopie van een decreet van Joannes

III, koning van Polen, waarbij hij, tegen de aan

klachten en de procedures der Dantziger overheid

in, de Doopsgez. passementwerkers bij hunne privi

legiën handhaaft. 6 blz. fol., met translaat. 4 blz. fol.

698. Brief van Lodewijk Rump te Elbing aan de

commissie voor buitenl. nooden, met naricht over de

landpacht en prijzen van het vee aldaar, ten einde

hierop bij het maken van een contract bedacht te

zijn. 2 blz. 4".

11 Aug, 1711.

12 Aug. 1711. 699. Van Jan Bruinvisch en Jan van Hoek te

Dantzig aan dezelfde, tot geleide van verschillende

8
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8 Jan. 17.14.

13 Juli 1714.

4 Dec. 1721.

21 Sept. 1723.

informatiën omtrent de kolonisatie waaronder denke

lijk ook de voorgaande. 1 blz. 4°.

700. Verslag door Salomon Vermeulen en Hendrik

Gerritsen, aangaande den jammerlijken toestand der

vijf Doopsgez. gemeenten in Polen, die door over

strooming, hongersnood, oorlog en zware verdrukking

zooveel geleden hebben, dat zij welhaast allen het

land zullen moeten verlaten. 6 blz. fol.

701. Brief van de gemeente te Dantzig aan die in

de Zon te Amsterdam, met dankbetuiging voor het

ontvangene (400 pond Vlaamsch) ten behoeve der

noodlijdende landgemeente, en met uitvoerig bericht

omtrent den toestand der nieuwe gemeente (250 leden)

in Samlandt (Polen), waar goede landerijen, maar

nog geen huizen zijn, en van de Elbingsche of Klein

Wardersche gemeente, die veel door overstrooming

geleden heeft. Voor beiden verzoeken zij voortdurende

hulp. 2 blz. fol.

702. Besluit van den koning van Pruisen, waarbij

hij verschillende vrijdommen aan vreemde kolonisten,

die zich op zijn grondgebied vestigen en in 't bijzonder

aan de Doopsgez. geheele vrijheid van godsdienst en

zekerheid tegen aanwerving belooft. (Hoogduitsch

met translaat), notariëele afschriften, elk 3 blz. fol.

703. Brief van de gemeente te Koningsbergen aan

die te Dantzig, met verzoek om bericht, of er ook

jonkmans van hunne gemeente aldaar zijn aange

komen, daar bijna allen gevlucht zijn, wegens de

gewelddadige oplichting van zestien jongelingen door

de Winterfeldsche ruiterij, waarover zij reeds ver



1 ] 5

3 Oct. 1723.

8 Oct. 1723.

zoekschriften bij den koning hebben ingediend.

(Volgens opschrift is deze brief later verzonden aan

Daniel Hovens te Amsterdam.) 1 blz. fol.

704. Extract van een verzoekschrift van de Doopsgez.

in de Tilsitsche Niederung in Litthauen, aan de

koninklijke domeinkamer te Koningsbergen, met

omstandig verhaal van de mishandelingen, waaraan

's konings dragonders zich hebben schuldig gemaakt,

met bede om vrijlating van twee weggeroofde broe

ders en met verzoek om handhaving van hun privi

legie. 2 blz. fol.

705. Kopie-rescript van den koning van Pruisen

aan de domeinkamer te Koningsbergen, om aan de

Mennonieten vrijen aftocht te gunnen en te zorgen,

dat de door hen verlatene hoeven ten spoedigste be

zet worden.

Kopie-aanschrijving van de domeinkamer te Konings

bergen, om den Mennonieten categorisch af te vragen,

of zij al dan niet willen vertrekken en het bedrag

van hetgeen zij nog schuldig mochten zijn nauw

keurig op te maken. Op één blz. fol.

706. Ongeteekende Hoogd. brief, zond. datum,

waarschijnlijk van de opzieners der Doopsgezinde

gemeente in Poolsch-Pruisen met bericht dat George

Grubert en Paul Jansz. vooral dáárom zoo streng

behandeld zijn, omdat zij van de Lutherschen tot de

Doopsgez. waren overgegaan, en men hen dwingen

wilde weder Luthersch te worden. Het hof heeft

hen gedreigd dat zij uit Pillau naar Berlijn zouden

vervoerd worden, maar ze weten niet of daaraan

8 *
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16 Oct. 1723.

12 Dec. 1723.

30 Dec. 1723.

gevolg is gegeven, dan of zij zich nog in Pillau

bevinden. 2 blz. 4°.

707. Brief van George Grubert en Paul Jansz. uit

Pillau aan hunne geloofsgenooten in Poolsch-Pruisen,

over den treurigen toestand en de onzekerheid waarin

zij verkeeren. 2 blz. 4°.

708. Van David Penner en Salmon Jantzen te

Bagdannen aan de gemeente te Dantzig met bericht,

dat de twee door hen afgezonden broeders, om te

vernemen naar het lot der gepresten en wegge

voerden, zijn teruggekeerd met de tijding, dat zij

naar Berlijn zouden worden opgezonden, waarop zij

eerst voornemens waren een deputatie naar den

koning te zenden, maar na gehouden broederschaps

vergadering met gebed en vermaning daarvan voor

loopig hadden afgezien. Zij vragen raad en bovenal

hun voorbidding. 2 blz. fol.

709. a. Kopie-request door de Doopsgez. te Bag

dannen, aan den koning van Pruisen, om

vrijlating van zestien der hunnen, die in

strijd met de hun vroeger verleende privi

legiën geprest en weggevoerd zijn.

b. Brief van dezelfden, 24 Dec. 1723, aan de

gemeente te Dantzig, met bericht dat George

Grubert, één der gepresten, vrijgelaten is,

een ander Paul Jansz. echter niet, en dat

in den afgeloopen nacht weder verscheidene

opgelicht zijn. 2 blz. fol.

710. Brief van dezelfden aan dezelfde, met bericht

dat de klimmende nood hen gedwongen heeft vijf
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1724.

broeders af te vaardigen, die bij al de gemeenten

zullen rondgaan, en ook te Dantzig komen, met ver

zoek om raad, terwijl zij nu reeds in bedenking ge

ven, het bericht van hun toestand naar Holland over

te zenden en aan de Dantzigers overlaten, of zij dit

willen doen vóór of ná de komst der afgevaardigden

en of zij goed zouden vinden, dat drie van de vijf

afgevaardigden zich naar Berlijn tot den koning

begaven. 1 blz. fol.

711. Concept-memorie over den staat der Doopsgez.,

die in de Tilsitsche Niederung, bij Bagdannen in

Pruisisch Litthauen, wonen, ingeleverd bij de Staten

Generaal, om te hunnen behoeve bij den koning van

Pruisen een uitstel van een jaar te verwerven, waarin

zij hun goed te gelde maken en naar een ander

land vertrekken kunnen. Het behelst een uitvoerig

verslag van hun verdrijving uit Polen in 1713, de

hun verleende privilegiën te Koningsbergen, de wer

vingen in 1723 en 1724, en de laatste besluiten van

den koning, waarbij hun het land wordt ontzegd.

3 blz. fol.

712. Hoogduitsch verslag van de mishandelingen,

waaraan de Doopsgez. hebben blootgestaan van de

Pruisische wervers, voorts van het gedrag der aan

geworvenen, de pogingen om hun ontslag te verkrijgen

en het eindbesluit van den koning om dezen wel te

ontslaan, maar het verblijf in zijn rijk aan alle

Doopsgez. voortaan te ontzeggen. 4 blz. fol.

713. Van George Grubert, een der aangeworvenen,

door de Pruisen, omtrent zijn wedervaren en de mis

handelingen door hem ondergaan. 9 blz. 4°.



1 18

18 Jan. 1724.

28 Jan. 1724.

4 Febr. 1724.

15 Febr. 1724.

714. Brief van Jan van Hoek te Dantzig aan Daniël

Hovens, over de geweldenarijen door de Pruisische

wervers op Poolsch gebied gepleegd, de ontvoering

van enkele Doopsgez. mannen en de gevangenschap

van George Grubert en Paul Jansz. Het verhaal

der gevangenschap van den eerste gaat er ingesloten

bij. (zie vorig nommer) 2 blz. fol.

715. Extract uit een bericht van Peter Harms in

Litthauen, omtrent de geweldadige verhindering van

het vertrek der Doopsgez. op 19 en 20 Januari en

omtrent het besluit van den koning op den 24" om

hun de vrijheid tot vertrek te vergunnen, met bij

gevoegd decreet van den koning, 16 Febr. 1724,

waarbij hij het verzoekschrift der Mennonieten uit de

Tilsitsche Niederung, om het land te mogen verlaten,

fiatteert. Hoogd. kopie. 2 blz. 40.

716. Antwoord aan Jan van Hoek te Dantzig op

zijn schrijven van 18 Jan., over de wervingen onder

de Litth. Doopsgez. Zij keuren goed wat de Dantzi

gers daarin gedaan hebben, namelijk om bij den

koning van Pruisen op handhaving der privilegiën

aan te dringen, verklaren zich tegen het vertrek der

noodlijdenden en verzoeken nader bericht door de

gemeente der Tilsitsche Niederung. 3 blz. fol.

717. Concept-brief van J. van Anklam aan. Alle

Derks te Groningen, op verzoek van dr. Schijn, door

ziekte verhinderd hem te schrijven. Hij bericht wat

uit Dantzig vernomen is aangaande de Doopsgez. in

de Tilsitsche Niederung (Litthauen), aan wie de

koning het verder verblijf ontzegd heeft en welke

maatregelen zij met gunstigen uitslag hebben be
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19 Febr. 1724.

23 Febr. 1724.

5 Maart 1724.

proefd bij burgem. en den raadpensionaris Buys, om

door tusschenkomst van den gezant, den koning tot

intrekking van het besluit te bewegen. De voorspraak

der Staten-Generaal te vragen, liet de tijd niet toe. Het

blijkt dat het getal der uit Litthauen gevluchten reeds

400 bedraagt; de commissie heeft hun bij uitvoerig

schrijven den raad gegeven, dat zij uitstel van vertrek

en zoo mogelijk vergunning tot verdere inwoning door

middel der krijgs- en domeinkamer te Konings

bergen, zullen zien te verkrijgen. 3 blz. Met ant

woord op n°. 729 en 732.

718. Brief van Alle Derks te Groningen aan de

kerkeraden van het Lam en de Zon, tot geleide van

een schrijven uit Litthauen, waaruit de verdrukking

der Doopsgez. aldaar blijkt, terwijl hij nog enkele

bijzonderheden over de vervolging in het Culmsche

daaraan toevoegt, met verzoek van wederkeerige

mededeeling, indien ook zij daaromtrent berichten

mochten ontvangen hebben. 2 blz. 4°.

719. Van Jan van Hoek aan D. Hovens, waarin

hij zich verontschuldigt, dat hij de zucht der Lit

thauers om het land te verlaten, niet heeft kunnen

tegengaan, schoon hij zelf een herhaald verzoek aan

den koning en een vernieuwde poging, om in hun

privilegiën bevestigd te worden, beter had gekeurd.

2 blz. 4".

720. Van Bagdannen aan Amsterdam, met een

omstandig bericht van al de mishandelingen door de

wervers gepleegd, van hunne requesten aan den

koning, 20 Sept. 1723, en later (beide in extenso

meegedeeld) van al de moeielijkheden, eerst bij het
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8 Maart 1724.

15 Maart 1724.

1 April 1724.

dienstontslag en later bij het in-vrijheid-stellen der

gepresten ondervonden, 't geen eindelijk tot het

stellige besluit van den koning geleid heeft, 16 Febr.

1724, dat zij ôf moeten dienen, of het land moeten

verlaten. Tot dit laatste hebben zij, hoe ongaarne

ook, besloten en, naar aanleiding van aanbiedingen

uit Polen, drie broeders afgevaardigd om het land

op te nemen. Bij het te gelden maken hunner goe

deren ondervinden zij groote moeielijkheden. 4 blz. 4°.

721. Concept-antwoord op den vorigen met den

raad, om niet te spoedig tot vertrek te besluiten,

maar bij de overheid te Koningsbergen pogingen

aan te wenden tot intrekking van het besluit, gelijk de

commissie van haren kant dit ook doet door tusschen

komst der Staten-Generaal bij den resident Rumpf in

Berlijn. 3 blz. fol. Met inliggend verbeterblaadje.

722. Van de gemeente te Dantzig (Groot-Werder)

aan die te Amsterdam, met uitvoerig bericht over

het kon. besluit, dat de Doopsgez. in de Tilsitsche

Niederung het land moeten ruimen, omdat zij wei

geren krijgsdienst te doen, en over de verschillende

vruchtelooze requesten, daartegen ingeleverd. 2 blz.fol.

723. Van dezelfde aan dezelfde. De gevangenen zijn

vrijgelaten en de termijn voor het vertrek op 1 Mei

bepaald. 2 blz. fol.

724. Van de gemeente te Bagdannen aan die te

Amsterdam. Daar zij wegens het besluit van den

koning den 1" Mei het land moeten ruimen en

zich in weerwil der gunstige aanbiedingen niet naar

Polen durven begeven, omdat dit land onder een
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5 April 1724.

11 April 1724.

21 April 1724.

21 April 1724.

Katholieke overheid staat en vol verraders is, die

misschien sommigen hunner (overkomelingen uit de

Katholieke en de Luthersche kerk) zouden aan

geven, verzoeken zij dringend, of zij niet zich in

Holland zouden kunnen nederzetten, om zich daar

bij de gemeente aan te sluiten. 2 blz. 4°.

725. Van Jan van Hoek aan Joachim van Anklam,

tot geleide van het patent van den koning van Pruisen,

waardoor nu alle Litthausche Doopsgez. hopeloos

zijn. 1 blz. 4°.

726. Antwoord op het schrijven van 8 en 15 Maart,

met berichten omtrent den nood in Pruisisch Lit

thauen. Mededeelende hunne pogingen bij burge

meesters en den raadpensionaris en reden gevende,

waarom zij de tusschenkomst der Staten-Generaal

niet konden inroepen. 2 blz. fol.

727. Aan dezelfden. Zij hebben met leedwezen ver

nomen, dat het land vóór 1°. Mei moet ontruimd

worden en hopen op uitstel tot 10 Juni, omdat dan

het halfjaar huur verschijnt. Van hunne pogingen

bij het Pruisische hof weten zij nog niets naders;

zij ontraden de kolonisatie naar Polen wegens het

gevaar voor vervolging en achten het beter het ver

trek zoo lang mogelijk uit te stellen en dan de wijk

te nemen naar 't Groot en Klein-Werder, Schoonzee

en andere plaatsen, waar reeds Doopsgez. gevestigd

zijn. Aan kolonisatie in Holland valt niet te denken:

wel is men bereid de noodlijdenden naar vermogen

te hulp te komen. 4 blz. fol.

728. Aan de gemeente te Dantzig, tot geleide van
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22 April 1724.

23 April 1724.

25 April 1724.

28 April 1724.

den vorige, met verzoek om dien op te zenden, indien

men zich met den inhoud vereenigen kan. 2 blz. fol.

729. Brief van Alle Dirks te Groningen aan J. van

Anklam, met kopie van berichten omtrent de ver

volging in Polen en verzoek om wederkeerige mede

deelingen. 1 blz. 4°.

730. Van Jan van Hoek, waarin hij het vertrek

der Litthauers nogmaals sterk afkeurt, de ongunstige

besluiten van den koning van Pruisen toeschrijft ten

deele aan hunne onhandigheid en ten deele aan het

hardnekkig verzwijgen van de hulp der Hollanders,

die hen vroeger in staat stelden zich in Litthauen

te vestigen. Voorts belooft hij op nieuw al zijn in

vloed te zullen aanwenden, om hun het vertrek te

ontraden en deelt eenige bijzonderheden mede over

de afkomst en de geloofsrichting dezer Doopsgez.,

wier voorouders bijna allen Hollanders zijn, terwijl

er maar zeer enkelen zoogenoemde Oude Vlamingen

onder voorkomen. 3 blz. fol.

731. Van N. N. uit Koningsbergen, met bericht

dat de kans voor de Litthausche Doopsgez., om in

Pruisen te blijven, door de tusschenkomst van den

heer van Breda en den secretaris Rumpf, (daartoe

uit Amsterdam aangezocht) vrij wat gunstiger staat,

de termijn van vertrek reeds verlengd is en de koning

niet ongezind schijnt, den afkoop van het bescherm

geld toe te staan, zoodat men het voor 't beste

keurt, dat de Doopsgez. niet te spoedig vertrekken.

2 blz. 4°.

732. Van Alle Derks te Groningen, tot geleide van
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17 Mei 1724.

18 Mei 1724.

eenige papieren betreffende den nood der Pruisen,

hem ter kopieëring toegezonden en eenige opmer

kingen daarover. 2 blz. 4°.

733. Voorstel door de drie gecommitteerden uit

de Zon ingebracht ter sociëteits-vergadering te

Amsterdam. Ten gevolge der geweldenarijen, waaraan

zich in 1723 de Pruisische wervers onder de

Doopsgez. in Litthauen hebben schuldig gemaakt,

zijn er twee hunner gevangen gebleven en hebben

hunne pogingen om bescherming van den koning te

verkrijgen tot niet anders geleid, dan tot een alge

meen banvonnis. De commissie in Amsterdam uit

de drie hoofdgemeenten heeft zich de zaak krachtig

aangetrokken, maar door tusschenkomst der diplo

matie alléén verkregen, dat de termijn der verbanning

van 1 Mei tot 10 Juni is uitgesteld, zoodat eerlang

te vreezen staat, dat die 400 Litthauers, van alles

beroofd, niet weten zullen waarheen zich te wenden.

Daarom stellen zij voor, dat de afgevaardigden, elk

in zijn kring, dien nood mededeelen en tot die hulp

vaardigheid opwekken, welke eerlang zal blijken noodig

te zijn. 4 blz. fol.

734. Van Bagdannen aan Amsterdam, in antwoord

op brieven van 10 en 21 April. Zij bedanken hen

voor hunne tusschenkomst bij den koning, maar

achten nu alle verdere pogingen vruchteloos; hunne

gevangenen en hunne afgevaardigden zijn terugge

keerd. De koning heeft tot Trinitatis uitstel ver

leend, maar nog altijd moeten zij hunne goederen

verre onder de waarde verkoopen en worden zwaar

verongelijkt door de beambten, die hunne hoeven en

eigendommen op 's konings domeinen gebouwd, ver
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9 Maart 1725.

16 April 1725.

beneden de waarde taxeeren. Zij berusten in de

weigering om hen naar Holland over te laten komen

en hebben nu het uitzicht om zich voorloopig te

kunnen vestigen te Thinsdorff in het Kleine Werder,

waar ieder geloofsgenoot, die een hoeve bezit, zich

verbonden heeft de noodige weide aan twee koeien

te geven en waar zij allen onder dak zullen gebracht

worden, schoon zij na al het ondervondene vreezen

tot diepe armoê te zullen vervallen. 2 blz. 4".

735. Van de gemeente, die zich noemt de ver

strooide Litthausche Doopsgez. gemeente te Thins

dorff in het Kleine Werder, met bericht dat zij ten

aanzien van sommigen, die uit Litthauen naar Hol

land gevlucht zijn en te Amsterdam den doop begeerd

hebben (volgens brief uit Amst van 3 Januari)

niets ongunstigs weten, maar aan het voldoende

hunner kennis twijfelen, zoodat zij hopen dat dien

aangaande een nauwkeurig onderzoek zal worden

ingesteld. Zij bedanken voor de toegezonden gezang

boeken en berichten, dat de koning van Polen hun

op vier mijlen afstand van Markushof in de Kleine

Werders land wil geven, maar zij kennen de voor

waarden niet en vreezen dat de pacht te hoog zal

zijn, dan dat ze die bij hunne verarming kunnen

voldoen. 2 blz. 4".

736. Van dezelfde. Het aangeboden land in Polen,

uit 88 hoeven bestaande, voldoet bij uitstek en daar

het hun geloofsgenooten in het Kleine Werder uiterst

bezwaarlijk valt hen langer te onderhouden, zouden

zij gaarne van de gelegenheid gebruik maken. In

tusschen van de 160 familiën, die de uitgewekenen

tellen, waarvan reeds 24 zich elders voorzien heb
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ben, kunnen maar 90 de vereischte onkosten tot

deze nieuwe vestiging voldoen en zijn de overige

40 te arm, waarom te hunnen behoeve de krachtige

hulp der Hollanders dringend gevraagd wordt. 3 blz.

4°., met naschrift van den leeraar David Penner,

die bericht, dat de Dantzigers hun verzoek onder

steunen zullen, dat hun vrijheid van godsdienst in

Polen gewaarborgd is, dat de eigenaar van het land

Hervormd is en dat zij 't niet zullen aanvaarden,

dan na zeker te zijn dat zij de pacht kunnen op

brengen. 1 blz. 4°.

1*#n 737. a. Kopie-brief van J. van Anklam te Amst.

- aan Alle Derks, mededeelende dat alle

pogingen ten behoeve der Doopsgez. in

Pruisisch Litthauen door tusschenkomst

der diplomatie gedaan, geheel en al vruchte

loos zijn geweest, zoodat reeds 20 huisge

zinnen van daar zijn opgebroken, die welhaast

door meerderen zullen gevolgd worden, om

ingedeeld te worden bij de gemeenten van

het Klein- en Groot-Warder, van Schoonsee

en van Dantzig.

b. Dito, in antwoord op diens brief van 30

April: het is billijk dat de gemeenten,

die nu reeds twee jaren lang de Litthausche

vluchtelingen hebben geherbergd, in dit

liefdewerk ondersteund worden, waarover

de algemeene vergadering van 10 Juli zal

kunnen beslissen: hij hoopt hen dan te

zullen ontmoeten. 2 blz. ſol.

19 Maart 1727, 738. Brief van Peter Bekker, Jacob Isacks en Hans

Voette Perschowk (in 't Culmsche) aan de commissie,
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4 Jan. 1729.

18 Jan. 1729.

4 Juni 1731.

in antwoord op haren brief van 26 Januari, die hen

allen, vooral de beide eersten (die in Juli 1726 Holland

bezocht hadden) verblijd heeft. Zij gedenken dagelijks

de op hun reisgenoten vriendschap. De hongersnood

bij hen is hevig, maar gelukkig zijn zij in staat,

niet alleen hunne armen maar ook die van Roomschen

en Lutherschen te helpen. Zij vermelden uitvoerig,

hoe de Katholieken er op uit zijn, velen van tooverij

te beschuldigen, de gevangenen door de pijnbank tot

allerlei bekentenissen te brengen en ze levend te

verbranden. 4 blz. 4".

739. Translaat-brief van Dirk Wiechert te Schoon

see, aan Alle Derks, met dankbetuiging voor de

boeken, over Dantzig gezonden, terwijl andere door

schipbreuk verloren zijn, en met uitvoerig bericht

hoe de Pruisische krijgslieden de gemeente in de

Tilsitsche Niederung, die 440 leden telt, door het

pressen en wegvoeren van sommigen verontrust

hebben. 3 blz. 4°.

740. Brief van Benjamin Wedel, Peter Bekker en

Abraham Onrouw te Sighofken, (Schoonsee) met

zeer uitvoerige berichten omtrent het zelfde onder

werp als in den voorgaande. 3 blz. 4°.

741. Van den kerkeraad in het Groot Werder aan

den kerkeraad bij het Lam, tot aanbeveling van

Peter Harms en Andries Nieuman, die van Doopsgez.

afkomst zijnde, maar als kinderen gedoopt, zich

sedert bij hen hebben aangesloten en nu den doop

op belijdenis begeeren. Daar het hun in Polen niet

vergund is dezulken aan te nemen, verzoeken zij dat

dezen, die, schoon arm, zich zulk een reis daarvoor
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4 Dec. 1731.

22 Febr. 1732.

getroosten, te Amsterdam mogen gedoopt worden,

en wel ten spoedigste, omdat zij zoo gauw mogelijk

willen terugkeeren. 1 blz. fol.

742. Van Kornelis Grunau den oude, Ghert Albregt

en Jacob Bestvater in het Groote Werder te Tieghoff,

zond. jaartal, waarschijnlijk aan de commissie, over

't geen door hen gedaan is in de zaak van Hendrik

van Duhren, oudste, die in hechtenis is genomen,

omdat hij weigert Johan Donner tot mede-oudste aan

te stellen, daartoe verkozen door eenige broeders,

die het dragen van een pruik niet afkeuren. 4 blz. 4°.

743. Van de commissie aan Jan van Hoek te

Dantzig: antwoord op diens schrijven van 17 Nov.,

met dank voor zijn tusschenkomst in de hulp aan

de gemeente te Dannenberg betoond en met de ver

zekering, dat zijn wissels gehonoreerd zullen worden.

Zij verzoeken hem de nog loopende zaken met de

weduwe van Lodewijk Rump in dier voege te ver

effenen, dat hij hun een volledige rekg. court. over

zende, die zij voor hunne eigene verantwoording

aan hun committenten noodig hebben. Zij zijn eenigs

zins ontstemd over de wijze, waarop hij en anderen

hun oudsten leeraar te Dantzig behandeld hebben.

2 blz. fol.

744. Besluit van den koning van Pruisen, waarbij

allen Doopsgez. op vestingstraf wordt aangezegd, dat

zij wegens hun weigering om als soldaten te dienen,

vóór 8 Juni het Pruisische gebied zullen moeten

ruimen, en indien zij vóór dien tijd hunne goederen

niet te gelde kunnen maken, daartoe gevolmachtigden

moeten aanstellen. 3 blz. fol.
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19 en #April 745. a. Brief van denzelfde aan den magistraat,

6 Mei 1732.

9 Mei 1732.

waarbij hij het besluit van 22 Febr. ten

behoeve der Doopsgez. te Koningsbergen

intrekt, mits deze den bloei der wol- en

lakenfabrieken bevorderen. Met vertaling.

b. Idem, aan de Pruisische krijgs- en domein

kamer, tot kennisgeving van het vorige

besluit en tot naricht dat het besluit van 22

Febr. voor de plattelands Doopsgez. van

volle kracht blijft. (Hoogd.) 2 blz. 4°.

Met vertaling.

746. Van Jan Bruinvisch te Koningsbergen. De

Doopsgez. in het Elbingsche Warder, die reeds be

sloten hadden het land te verlaten, zijn op de gerust

stellende verzekering van den secretaris van hun

landheer, voorloopig gebleven; nu echter heeft de

koning een besluit uitgevaardigd dat de Doopsgez.

te Koningsbergen zullen geduld worden alleen onder

voorwaarde dat zij hunne fabrieken uitbreiden, waartoe

zij echter buiten staat zijn, en dat die uit Litthauen

het land moeten verlaten. Daar zij nu van alles be

roofd, zich tot den aftocht gereed maken, verzoekt

hij in tijds een hoog noodige collecte voor hen te

houden. 3 blz. 4°.

747. Kopie-brief (extract) van de Lesgewang, (waar

schijnlijk te Koningsbergen) met het bericht dat al

zijn pogingen om de Doopsgez. van hun vertrek

terug te houden, niets gebaat hebben, daar zij op

het besluit van den 19 April (zie n°. 745) niet

vertrouwen wegens het daarin voorkomende woord

connivendo. (Fransch met Holl. vertaling.) 2 blz. 4°.

748. a. Herhaling van n°. 747.
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20 Mei 1732.

23 Mei 1732.

30 Mei 1732.

b. Proces-verbaal van het verhoor door de voor

naamste Doopsgez. te Koningsbergen 5 Mei

1732 in tegenwoordigheid van den geheim

raad directeur van der Osten ondergaan,

wegens de redenen, waarom zij vertrekken

willen. 4 blz, fol.

749. Brief van Jan Bruinvisch te Koningsbergen.

De Koningsbergers zijn voor het meerendeel reeds

naar Dantzig en Elbing vertrokken; de Litthauers

blijven nog ongemoeid; hij verlangt zeer de uit

komst te vernemen van de bemoeiingen des barons

van Reede bij den koning, op last van de Staten

Generaal. 2 blz. 4°.

750. Besluit van den koning van Pruisen, waarbij

hij aan de Doopsgez. weduwe Maria van Heuven,

op haar verzoek het voortdurend verblijf te Konings

bergen toestaat, met bevel dat haar zijn besluit van

19 April worde meêgedeeld, maar tevens zijn mis

noegen bekend gemaakt, dat haar geloofsgenooten

des ondanks Koningsbergen verlaten. Hoogd. 2 blz.

4°., met translaat. 2 blz. fol.

751. Van Jan van Hoek te Dantzig, in antwoord

op een brief van 9 Mei, waarvan hij den inhoud

aan de gevluchte Koningsbergers, zoowel die bij

zijn gemeente ter kerk gaan, als die tot de fijnen

of clerken behooren, bekend heeft gemaakt, zonder

dat hij echter gelegenheid had het ook buiten de

stad te laten weten. Hij dankt voor hunne krachtige

tusschenkomst, waaraan hij toeschrijft, dat de koning

de in Koningsbergen achtergeblevenen vergunt, daar

te blijven, en dat ook de graaf Truchses het vertrek

9
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1 Juni 1732.

3 Juni 1732.

20 Juli 1732.

der Doopsgez., die op zijn land wonen, heeft uitge

steld. Voorts zendt hij eenige rekeningen over, bericht

den dood van David Penner en vermeldt in welke

spanning en oneenigheid de gemeente verkeert door

het stijfhoofdig gedrag van den oudste Hendrik van

Duren. 2 blz. fol.

752. Van Gilles Ewerdt, leeraar in het Elbingsche

Warder, uit Koningsbergen aan de commissie, met

bericht dat hun het langer verblijf in Pruisen ont

zegd is, waardoor zij in groote ongelegenheid ver

keeren, daar zij hunne goederen niet zoo spoedig te

gelde kunnen maken en al hunne schulden terstond

betalen moeten; voor het laatste heeft Bruinvisch

hun f 1000 voorgeschoten; zij willen nu naar een

landstreek in Sameiten, 10 à 15 mijlen boven Tilsit,

vertrekken, maar zullen daar alles moeten ontginnen,

huizen bouwen enz. waarvoor zij later nog wel hulp

zullen noodig hebben. 4 blz. 4°.

753. Van Jan Bruinvisch aan de commissie, tot

geleide en bevestiging van den vorige; hij beklaagt

zich dat de tusschenkomst van van Reede niets heeft

uitgewerkt, het plakkaat ten strengste gehandhaafd

wordt en dat de koning 4000 Salzberger emigranten

koloniseert en daarvoor 200 Doopsgez. verbant, alleen

omdat zij geen wapenen willen dragen. Hij keurt het

plan van het vertrek naar Sameiten af, omdat de

eigenaar dier streek een Jezuïet is en vleit zich voor

de vluchtelingen beter voorwaarden te kunnen be

dingen bij den heer van Wilda, die ook aldaar zijn

bezittingen heeft en Hervormd is. 5 blz. 4°.

754. Van den kerkeraad te Schoonsee, aan de com
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24 Juli 1732.

missie. Zij moeten groote giften bij hun landheer,

den bisschop van Culm, opbrengen, om zijn bescher

ming te blijven genieten, die hun dreigt ontnomen

te worden; daarom verzoeken zij eenige tegemoet

koming voor den druk van hun psalm- en liedeboek,

die te Amsterdam besteld was en nu zal betaald

moeten worden, hetzij door een gift, hetzij door het

terughouden van een aantal exemplaren. 4 blz. 4°.

755. Van Jan Bruinvisch aan de commissie. Hij

heeft nog geen gelegenheid gehad de brieven, waarbij

de Dannenbergsche vluchtelingen uitnoodigd worden

naar Holland over te komen en zich in Zeeland te

vestigen, hun te doen geworden, daar zij reeds naar

Polen vertrokken zijn, maar zendt nu een bode naar

hen toe; hun getal bedraagt 150 zielen, terwijl enkele

anderen zich naar het Elbingsche of naar Konings

bergen hebben begeven; hij verblijdt zich in de gunstige

beschikking, dat hij boven de vroeger verstrekte

f 1000 over nog eens f 1000 disponeeren mag. In

Koningsbergen is alles bij hetzelfde gebleven; de

daar geblevenen hebben vergunning bekomen op de

oude voorwaarde daar te wonen, de gevluchten naar

Dantzig, die terug willen keeren, hebben nog geen

antwoord op hun request. Uit een bijgevoegd kopie

antwoord van den koning op een request der wed.

van Heuven (n°. 750) blijkt, dat hij het overhaast

vertrek van sommigen zeer euvel heeft opgenomen.

5 blz. 4°.

756. Historisch overzicht van de lotgevallen der

Doopsgez. in Poolsch Pruisen van 17.00 tot op de

eerste komst der verdrevenen alhier (13 gezinnen of

50 zielen) in 1732, waarachter korte aanteekening

9 *
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1 Juli 1732.

2 Juli 1732.

4 Juli 1732.

8 Juli 1732.

van de beweegredenen om hun krachtige hulp te

bewijzen. 4 blz. fol.

757. Hetzelfde, doch iets breedvoeriger. 4 blz. fol.

758. Van Jan Bruinvisch, tot geleide van n°. 759:

hij verblijdt zich dat de pogingen tot kolonisatie in

Polen mislukt zijn, daar zij al zeer spoedig door de

Katholieken van daar zouden verdreven worden. Hij

belooft voor de paspoorten te zullen zorgen en naar

scheepsgelegenheid om te zien voor de vertrekkenden,

die hij op 180 zielen begroot. 4 blz. 4°.

759. Brief van Gilles Ewerdt en Jacob Wedeler uit

Koningsbergen aan de commissie, met bericht dat

zij op hare uitnoodiging gereed zijn naar Holland

over te komen, te meer daar de aankoop van gron

den in Polen tot nog toe mislukt is. 2 blz. 40.

760.Van Jan Bruinvisch, met bericht, dat het verzoek

om vertrek, schoon het bestuur te Koningsb. daartoe

vergunning zon kunnen geven, toch naar den koning

te Berlijn is opgezonden, in de hoop dat deze daar

door van zijn vroeger besluit mocht terugkomen en

hun de inwoning toestaan, 't geen nog verkieslijker

voor hen zijn zou dan het vertrek naar Holland, waar

zeden en levenswijze hun toch vreemd zullen wezen.

Hij verzoekt dit request door den baron van Reede

van Ginckel bij het hof te doen ondersteunen. 4 blz. 4°.

761. Van denzelfde. Het verzoek aan den koning,

dat door tusschenkomst van de overheid moet worden

ingeleverd, is nog niet opgezonden. De beslissing

zal dus nog wel maanden duren tot groot ongerief
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18 Juli 1732.

24 Juli 1732.

der vertrekkenden, die bovendien voor elk stuk vee,

dat zij bij hun vertrek uit Polen zullen terugvoeren,

4. Rthl. inkomende rechten betalen moeten, hoewel

het vroeger uit Pruisen naar Polen gevoerd is. Hij

verzoekt of men niet in Holland door tusschenkomst

der ambassade de passen onmiddellijk bezorgen kan.

3 blz. 4°.

762. Besluit van den koning op een verzoekschrift

van Jacob Wedler en 40 Doopsgez. familiën, die

onder den graaf Truchses te Waldburg woonachtig

waren, 1 Juli 1732. Zij hebben, zich vleiende met

de herroeping van het edict, den verkoop hunner

goederen uitgesteld, maar toch, vóór het verstrijken

van den termijn, Pruisen verlaten en zich naar Polen

begeven, waar zij nu onder den blooten hemel in het

veld liggen. Daar zij voornemens zijn naar Holland

te emigreeren, vragen zij den koning vergunning om

te Koningsbergen scheep te gaan en op die reis

hunne vaste goederen te mogen verkoopen. (Hoogd.

met vertaling van beiden.) 2 blz. fol.

763. Brief van Jacob Isaäks, Hans Voet en Abraham

Onrouw, leeraren van de Vlaamsche gemeente te

Schoonsee, aan de Vlaamsche gemeente te Groningen.

Den 3" Juli is eene door den bisschop van Culm

aangestelde commissie bij hen geweest, heeft een

aanklacht van Katholieken en Lutherschen, dat zij

overkomelingen van hen hadden gedoopt, onderzocht,

de leeraren en een enkel gemeentelid ondervraagd

over den wederdoop, den ban en de drieëenheid, zich

vervolgens een proef laten geven van de wijze hunner

doopbediening en hun aangezegd, dat zij zich op

een twistgesprek moesten voorbereiden. Daarna heeft
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25 Juli 1732.

25 Juli 1732.

de bisschop een decreet laten uitgaan, dat alle

Doopsgez. binnen hetjaar zouden moeten vertrekken,

indien zij zich niet verbonden de kinderen in ster

vensnood te doopen en het bannen wegens buiten

trouw na te laten. Voorts zijn tegen een broeder,

die 2 of 3 jonge lieden van Luthersche afkomst uit

Polen met zich genomen had, welke jonge lieden in

Litthauen Doopsgezind waren geworden, allerlei ge

welddadigheden gepleegd. Reeds nu kost het een

en ander hun eenige duizenden, om de gunst van

den bisschop te herwinnen en zijne ambtenaren te

bevredigen; zij vreezen voor afval van de zwakken

en stellen zich voor dat allen verjaagd zullen worden.

4 blz. fol.

764. Van Gilles Ewerdt, Andries Kreger e. a. te

Koningsbergen. Zij zijn uit Polen overgekomen en

geven hun getal op, voor zooveel zij gezind zijn naar

Holland te gaan, en beklagen zich over den last

dien ze den broeders door hunne armoede aandoen.

Zij meenen dat nu eindelijk het request naar Berlijn

is opgezonden. 2 blz. 4°.

765. Van Jan Bruinvisch, tot geleide van den vorige

en dien bevestigende. De aangekomenen zijn zonder

bezwaren of schatting de grenzen gepasseerd, waar

om hij te meer betreurt dat nu, naar men zegt,

het request is opgezonden, hetgeen noodeloos opont

houd zal veroorzaken, daar uit ingewonnen berichten

blijkt, dat de koning geheel ongezind is iets toe te

staan. Hij verlangt voorts voor eenigen hunner

geldelijke hulp, zal naar scheepsgelegenheid, waar

schijnlijk te Dantzig, voor hen uitzien en belooft dan

een nauwkeurige opgave der vertrekkenden, voor
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5 Aug. 1732.

15 Aug. 1732.

het meerendeel landlieden en wevers, op 150 à 160

personen geschat. 5 blz. 4”.

766. Van denzelfde, tot geleide van het ingezonden

verzoekschrift en het daarop ontvangen rescript van

den koning, waarbij deze hun drie maanden uitstel

tot verkoop van het hunne vergunt, om dan voor goed

te vertrekken. Hij zal hiervan kennis geven aan de

uitgewekenen in Polen, opdat zij, na het hunne ver

kocht te hebben, mogen overkomen. Er bestaat vrees

dat ook in het Culmsche, omtrent Mariënburg en in

het Elbingsche, door toedoen van den bisschop een

gelijke vervolging zal ontstaan. De Koningsbergers,

die naar Dantzig gevlucht zijn, zullen denkelijk eer

lang terugkomen, als de koning het advies van de

hun zeer gunstige overheid aanneemt. Nog geeft hij

kennis dat twee gezinnen met scheepsgelegenheid

zich heden naar Holland begeven. 5 blz. 4°.

767. Van Jan van Hoek, over de maatregelen, zoo

wel door hem en zijn gemeente, als door de fijnen

of Groningers getroffen, om te voldoen aan een aan

schrijving van Bruinvisch te Koningsbergen, die op

last der commissie 160 à 170 zielen uit Litthauen

naar Holland moet transporteeren, maar daarvoor bij

zich geen scheepsgelegenheid vindende die te Dantzig

zoekt en hen derwaarts wilde zenden. De beide ge

meenten, hoewel met de zaak verlegen, omdat ook

te Dantzig geen schepen in voorraad zijn, hebben

voor de ontvangst der vluchtelingen alles in gereed

heid gebracht (hij zelf heeft er een pakhuis voor

ingericht) en gelden gecollecteerd, om hunne schulden

af te betalen. Voorts geeft hij eenige narichten over

de moeielijkheden, waarin de Doopsgez. op het
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21 Aug. 1732.

22 Aug, 1732.

26 Aug. 1732.

Culmsche gebied zijn geraakt, zoowel door den over

gang van een paar niet Doopsgez. tot hunne ge

meente, als door den herdoop dien sommigen (defijnen)

in praktijk brengen en die den bisschop ergert, maar

nog meer hem aanleiding geeft tot het afeischen van

groote geldsommen. Nog deelt hij eenige bijzon

derheden meê over 't huiselijk verdriet, hem door

het wangedrag van zijn zoon Dirk veroorzaakt.

3 blz. fol,

768. Van Gilles Ewerdt, e. a. te Koningsbergen aan

de commissie, meldende hun aankomst aldaar, en

onder dankbetuiging voor de genotene hulp, hun

voornemen om zich eerlang in te schepen. 2 blz. 4°.

769. Van George Pouwels te Koningsbergen aan

de commissie, die met dankbetuiging voor de geno

ten hulp, bericht, dat hij nog eenige zaken moet

afdoen en daarom niet kan vertrekken, maar in het

volgende voorjaar hoopt over te komen en zich dan

voor een plaatsing aanbevolen houdt. 2 blz. 4°.

770. Van Jan Bruinvisch aan de commissie, tot

geleide der beide vorigen en kennisgeving van de

inscheping van eenigen der uitgewekenen, wier

verregaande armoede hij beklaagt en zooveel doenlijk

gelenigd heeft, terwijl anderen, die nog eenig geld

bezitten, hun geluk in het Elbingsche willen beproeven,

en, zoo het hun tegenvalt, in het voorjaar 1733 zullen

overkomen. Hij beklaagt zich over gebrek aan scheeps

gelegenheid, zoodat hij in den nood der achterblij

venden moet voorzien, maar hoopt dit toch te kunnen

bestrijden uit het hem verleende crediet van f 1000.

4 blz. 4°.
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27 Aug. 1732.

16 Sept. 1732.

16 Sept. 1732.

24 Sept. 1732.

771. Van Jean Pieter Spronck, vroeger leeraar te

Koningsbergen, uit Dantzig aan de commissie, met

uitvoerig bericht, hoe en waarom hij met de meeste

leden zijner gemeente den 14" en 16den Mei uit

Koningsbergen naar Dantzig vertrokken is, en ver

zekerende dat hij gezind is derwaarts terug te keeren,

zoodra de koning hem dit vergunt, zonder de voor

waarde van uitbreiding der fabrieken, enz. te stellen.

8 blz. 4°.

772. Van Jan Bruinvisch: hij heeft 38 personen

naar Dantzig doen vertrekken, om zich daar in te

schepen, wier namen enz. hij in een afzonderlijke

bijlage vermeldt, en doet rekening van zijne uitschot

ten à f 1401. 4 blz. 4°.

773. Van Jan van Hoek te Dantzig, over de aan

komst van 38 Litthausche vluchtelingen, door Bruin

visch derwaarts gezonden; over de scheepsgelegenheid

hun bezorgden den gedeeltelijken vrijdom van uitvoer,

voor hen verkregen. 1 blz. fol.

774. Van denzelfde, met nader bericht over de 38

Litthauers en hunne inscheping. Hij beklaagt zich

dat Dirk Jansz., leeraar der andere gemeente, geen

geldelijke hulp verleenen, maar alleen voor scheeps

gelegenheid zorgen wil. Nog zendt hij over een brief,

waarin de gemeente te . . . . om hulp en om zijn

voorspraak vraagt, maar hij kan geen gunstig advies

geven, daar het hem een onvulbare kuil toeschijnt.

2 blz. fol.

775. Nota van pachten enz. verschuldigd door de

Doopsgez. te Neu-Sorgen, Alt- und Neu-Schöppen
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3 Oct. 1732.

18 Oct. 1732.

in het district Kuckerneese tegen verschillende hun

nog toekomende baten verrekend. 2 blz. fol.

776. Brief van Jean Pieter Spronck te Konings

bergen aan de commissie, met bericht dat hij, zijn

schoonzoon en anderen op het gunstig besluit des

konings naar Koningsbergen zijn teruggekeerd en zich

daar aanvankelijk gevestigd hebben. Hij acht het

wenschelijk dat de commissie den koning van Pruisen

voor die gunst bedanke en vraagt een voorschot van

200 Rthlr. om tot een vereering te dienen van de

Koningsberger overheid, door welk een en ander hij

hoopt, dat de toestand der Doopsgez. verbeteren zal.

Hij en zijn vrienden zijn daartoe buiten staat, èn

wegens het verlies op den gedwongen verkoop on

langs geleden, èn wegens de groote sommen die zij

hebben moeten opofferen tot het verkrijgen van pri

vilegiën voor andere gezinnen en ondersteuning van

behoeftigen. De vervolging te Elbing door den

bisschop van Culm is heviger dan ooit, maar juist

dit zal denkelijk den koning bewegen tot meer ver

draagzaamheid. 6 blz. 4".

777. a. Besluit van Augustus II, koning van Polen,

groothertog van Litthauen, Pruisen enz.,

waarbij hij al de vorige privilegiën be

vestigt en aan de Doopsgezinden vol

komene vrijheid van godsdienst verzekert.

In duplo.

b. Besluit van Theodorus Potocki, aartsbisschop

van Gnesen, 12 Oct. 1732, waarbij hij vol

ledige vrijheid van godsdienst aan de Doops

gezinden verleent. 2 blz. fol. Hoogd. en

vertaling. 4 blz. fol.
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6 Nov. 1732.

11 NOV. 1732.

27 NOV. 1732.

4 Dec. 1732.

778. Brief van George Pauwels te Koningsbergen

aan de commissie, met bericht dat hij vergeefs

gepoogd heeft de landerijen te verkoopen en daardoor

in groote moeielijkheden verkeert, waarom hij hun

ondersteuning verzoekt. 2 blz. 4°.

779. Twee brieven van Jan Bruinvisch te Konings

bergen aan de commissie, tot geleide en uitvoerige

verklaring van den vorige; nog vraagt hij onder

steuning voor drie achtergeblevene huisgezinnen,

voor den leeraar Abraham Geerts, mede-uitgeweken

en voor Gilles Voot: de beide laatsten hopen eerlang

over te komen. In het Culmsche (Elbingsche) zullen

zij denkelijk zich van de vervolging kunnen vrij

koopen. 5 blz. 4°.

780. Brief van Gabriel Frantz en Heinrich Meckel

te Rosegardt aan Jan van Hoek te Dantzig, met

dankzegging voor de goede gezindheid jegens hen,

door hem en door de broederen in Holland betoond.

Zij hebben aan den bisschop te Culm te vergeefs

600 ducaten geboden en zijn zeer verlangend iets

naders omtrent de overkomst der Litthausche Doops

gezinden te vernemen. 1 blz. 4°.

781. Van Giels Evert, tot dankbetuiging, afzonder

lijk aan de gemeente in de Zon, de Arke Noachs,

den Toren, het Lam, voor de hulp aan hem en zijn

mede-verdrevenen bewezen. 3 blz. fol.

782. Kopie-voorwaarden waarop schipper G. Rotgans

in zijn schip de van Beuningen de verdreven Litthauers

met hun huisraad van Dantzig naar Holland ver

voeren zal. (1732.) 2 blz. fol.
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16 April 1733.

17 April 1733.

3 Juli 1733.

4 Aug. 1733.

783. Kopie-besluit van Thomas Franciscus Czapski,

bisschop van Culm, waarbij hij zijn besluit van 9 Juni

1732, strekkende tot verdrijving der Doopsgezinden,

wegens de proselytenmakerij, waaraan zij zich schuldig

gemaakt hebben, herroept, en hun op nieuw vrijheid

van godsdienst op het Culmsche gebied waarborgt.

3 blz. 4°.

784. Brief van Jan Bruinvisch te Koningsbergen,

tot kennisgeving dat George Pauwels, Abr. Geerts

en Gilles Voot zich met hunne gezinnen hebben

ingescheept, hopende bij hun geloofsgenooten in

Zeeland geplaatst te worden. De eerste zal monde

ling berichten, hoe de Dannenbergsche zaken gere

geld zijn. Voorts zendt hij de rekening over en geeft

advies van een wissel. De vervolging in het Culmsche

wordt wegens het interregnum in Polen gedurig

heviger. 4 blz. 4°.

785. Van denzelfde tot kennisgeving dat zich weder

om eenigen hebben ingescheept, die in Zeeland plaat

sing verzoeken en tot voorspraak van Peter Pauwels,

broeder van George, om hem ook de overkomst te

vergunnen, waartoe hij voor zich en de zijnen klee

ding, reisgeld enz. zou noodig hebben. 4 blz. 4°.

786. Van Jan Hoek, over de inscheping van ver

schillende Litthauers en de bijzondere omstandigheden

van elk hunner. 2 blz. fol.

787. Van J. P. Spronck te Koningsbergen, zond.

datum, (1734) tot dankbetuiging van het vroeger

genotene en met verontschuldiging, dat hij dit nog

niet heeft kunnen afdoen, èn wegens ziekte èn wegens
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6 Febr. 1734.

10 Juli 1734.

10 Juli tot 4 Oct.

1734.

23 Oct. 1734,

den nood der gemeente, daar hij zelf uit eigen mid

delen de huur der vergaderplaats en het aanschaffen

van preêkstoel, banken en stoelen heeft moeten vol

doen. Hij verzoekt tevens een gift voor de noodlij

denden, die ten gevolge van het beleg van Dantzig

herwaarts gevlucht zijn ofnogkomen vluchten. 3 blz. 4°.

788. Van Jan van Hoek, tot geleide van een brief

van dankbetuiging van Fransz. en Nickel, en van

een brief van ondersteuning van de wed. Joh. Utesch,

welken laatsten hij had willen terughouden, maar op

aandrang zijn er vrouw overzendt. Voorts berichten

over Speerlinck en Ecker, en de mededeeling dat

bij de aanstaande keuze van een nieuwen koning van

Polen, die hij hoopt dat gunstig voor de Doopsgez.

moge uitvallen, een bededag is uitgeschreven met

vaste teksten, waaraan hij verwacht dat ook de Doops

gezinden zullen deelnemen. 2 blz. fol.

789. Uittreksel uit een brief van N. N. te Dantzig,

aan ... ... over het bombardement en het ontzet van

Dantzig, over de daardoor veroorzaakte duurte en

de groote schade door de Doopsgezinde gemeente

geleden. 6 blz. 4°.

790. Extract van eenige brieven, (met invoeging

van een brief van 18 Juli 1735) aangaande den

hoogen nood en de armoede, waarin de inwoners

der stad Dantzig door het beleg gekomen zijn, in

het bijzonder die, welke de Doopsgez. in de voor

noemde stad en hare voorsteden (Schotland bij

Dantzig) geleden hadden. 11 blz. fol.

791. Brief van de sub-commissie te Groningen, tot
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2 NOV. 1734.

18 Nov. 1734.

geleide eener kopie van een brief van Hendrik Tes

mer te Dantzig, waaruit de groote nood der Doops

zinden in Polen blijkt, waarin zij met aandrang

voorziening vragen. 2 blz. 4°.

792. Van Lodewijk Rump te Elbing aan den

kerkeraad bij het Lam, met bericht dat zijne pogingen

geheel mislukt zijn, om eenige aflossing van de in

der tijd aan de Litthauers voorgeschoten gelden, te

bekomen, ten einde ze aan te wenden tot leniging

van den nood der Dantziger Doopsgez., die door

het beleg dier stad veel geleden hadden. Ze zijn

mislukt wegens misgewas en verliezen, door den

oorlog geleden; hij verzoekt daarom eenig uitstel.

3 blz. 4°.

793. Van Jan van Hoek te Dantzig aan de com

missie, over de gevolgen, die de oorlog tusschen de

koningen Stanislas en Augustus voor de verschillende

Doopsgez. gemeenten gehad heeft, waaromtrent hij

vrij gunstige berichten meêdeelt, daar alleen de ge

meente op Schladal belangrijke verliezen heeft gele

den en toch de zaak overdrijft en daarin niet geheel

te goeder trouw te werk gaat, te minder daar zij

reeds vele en belangrijke giften van Alle Dirks en

de zijnen ontvangen heeft. Voorts beklaagt hij zich

dat de oorlog een ongunstigen invloed heeft gehad

op den kerkgang in zijn gemeente, dat alleen de

leeraren Roots en Cleen zich trouw van hun plicht

kwijten, en gelooft dat een krachtige brief uit

Amsterdam goed zou doen, om de lauwheid te keeren

en de milddadigheid op te wekken. Hendrik Nickel

is onlangs overleden en heeft vrij wat nagelaten.

2 blz. fol.
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15 Maart 1735.

27 April-29Juni

1735.

16 Mei 1735.

8 Oct. 1735.

794. Van J. P. Spronck aan de commissie, met

beklag dat zijn vorig schrijven om hulp voor de

Dantzigers onbeantwoord gebleven is, terwijl hij toch

meent dat juist zulk een hulp de vereeniging der

verdeelde Doopsgez. bevorderen zou en bij den be

kenden rijkdom der Hollandsche gemeenten zeer

weinig opoffering zou vereischen. 2 blz. 4°.

795. Vijf brieven van Jan van Hoek aan Paulus

van Voorst, over den stand der granen en den geld

koers met advies van door hem afgegeven wissels.

796. Brief van J. C. Spronck, met dankzegging

voor een gift van f 300. Hij beklaagt zich echter

dat de commissie zich niet verbinden wil tot jaar

lijkschen onderstand van hun armen en zijn meening

in deze geheel verkeerd begrepen heeft. In de twee

gemeenten te Koningsbergen zijn er zeven arme ge

zinnen, hielden nu de beide gemeenten één armen

kas, door de commissie jaarlijks gesteund, dan zou

dit in den nood voorzien en de vereeniging der nu

verdeelden tot stand brengen. Hij geeft treurige

voorbeelden van het verval van den predikdienst in de

gemeente, waar hij zijn predikwijze en zijn gematigd

heid in het bannen, enz. tegenover stelt en beklaagt

zich over J. Bruinvisch, die zich aan buitentrouw

heeft schuldig gemaakt, zijn kinderen laat doopen

en de gemeente verwaarloost. 4 blz. 4°.

797. Van den kerkeraad der gemeente op Schotland

bij Dantzig, met dankbetuiging voor de genoten

hulp en aanbieding om in 't vervolg door collecte

enz. tot de sociëteitskas der buitenlandsche nooden

bij te dragen, 2 blz. fol.
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2 October 1736 798. Van denzelfde, in antwoord op een brief van

5 Juli 1737.

19 Juli 1737.

14 Oct. 1737.

31 Juli, waarbij de commissie verzoekt, geen behoeftige

leden naar Holland met attestatie te zenden onder

bedreiging dat deze zouden geweigerd worden en

onder aanbieding van hulp zoo noodig aan de armen,

mits zij te Dantzig bleven. De kerkeraad keurt dit

besluit ten volle goed, is erkentelijk voor de aanbie

ding, maar heeft tot nog toe even min als die te

Elbing, die van het Mariënburger of Groote Warder,

dergelijke attestatiën afgegeven. 2 blz. 4°.

799. Kopie-translaat door Jan Pieter Spronck, van

een brief door hem en zijn kerkeraad gericht aan

den kerkeraad te Dantzig over afschaffing van den

herdoop, bij hen in gebruik, over de toepassing van

den kerkelijken ban en de grondslagen eener vereeni

ging tusschen de beide soorten van Doopsgez. te

Koningsbergen, omtrent welk een en ander ook het

goedvinden der gemeenten in Holland nagevraagd

wordt. 8 blz. 4°.

800. Brief van denzelfde aan de commissie, tot ge

leide en verklaring van het vorige en met bericht

dat zijn eerste pogingen om de zaak tot stand te

brengen door den oudste D. Janssen te Dantzig on

gunstig opgenomen waren, die hem voor een Colle

giant en een ketter had uitgescholden, waartegen

hij zich met beroep op Herm. Schijn, T. van Braght,

Verduin en Rijsdijk verdedigd had. 4 blz. 4°.

801. Van de Doopsgez. gemeenten in Poolsch

Pruisen, geschreven uit Orloff, berichtende, hoe de

koning van Pruisen door zijne wervers gedurig som

migen van hen, schoon op Poolsch gebied woonachtig
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23 Oct. 1737.

23 Oct. 1737.

1738.

21 Febr. 1738.

laat wegvoeren, en niet dan tegen grof losgeld vrij

laat, en verzoekende dat de commissie de tusschen

komst der Staten-Generaal bij den koning van Pruisen

bewerke, te meer omdat deze vroeger bij de Zwit

sersche vervolging zoo goede vruchten gedragen heeft.

3 blz. fol., met translaat. 4 blz. fol.

802. Van den kerkeraad der Vereen. Friesche,

Vlaamsche en Hoogd. gemeente te Dantzig, tot ge

leide en aandrang van den vorigen. 2 blz. fol.

803. Kopie-extract-brief van Dirk Janszen te Dantzig

aan Corn. Abr. de Veer te Amsterdam, tot onder

steuning van het verzoek in n°. 801 vermeld, vooral

bij den kerkeraad te Haarlem. 2 blz. 4°.

804. Verhaal van de ellende der landluiden rondom

Dantzig. 23 blz. 4°. dr.

805. Brief van de gemeenten in Poolsch-Pruisen aan

de commissie, berichtende dat enkele weggevoerden

zijn uitgewisseld tegen gevangenen, die de Polen

hadden opgelicht, maar dat ook nu weêr in Dec. 1737

een hunner boerderijen door de Pruisen was leegge

plunderd, die gehoopt hadden den oudsten zoon op

te lichten, die 't echter ontvlucht was. Zij dringen

voortdurend op de tusschenkomst der Staten-Generaal

aan. 3 blz. 4°., met translaat. 2 blz. fol. Tevens tot

geleide van een proces-verbaal van een getuigen

verhoor, gehouden voor het koninklijk ambtgericht

Thiegenhoff (Orloff) 12 Febr. 1738, over de mishan

delingen en gewelddadigheden, waaraan de Pruisische

soldaten zich bij hunne wervingen hebben schuldig

gemaakt. 5 blz. fol., met translaat. 4 blz. fol., en

10
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27 Nov. 1741.

30 Oct. 1742.

16 Febr. 17.44.

van een dergelijk proces-verbaal gehouden voor het

Mariënburgsche gericht, 24 Januari 1738, omtrent

een soortgelijke zaak. 11 blz. fol., met translaat,

3 blz. fol.

806. Contract en voorwaarden, waarop de landgoe

deren Seckenburg, Ginckelsmittel en Polentzhoff,

nabij Friedrichsgraben, in 1725 door Doopsgezinde

uit Poolsch-Pruisen afkomstige kolonisten ontgonnen,

in vollen en vrijen eigendom aan hunne 32 met

name genoemde familiën worden afgestaan. Met

bijgevoegde berekening van kosten en acte van super

perscriptie 11 Jan. 1742 verleend door Frederik,

koning van Pruisen, waarbij hij dit contract goed

keurt en onverbrekelijk vaststelt. 17 blz. fol., met

translaat.

807. Brief van Jan Bruinvisch, waarbij hij op ver

zoek der Doopsgez., die vroeger in de Elbingsche en

Mariënburger Warders gewoond hebben, gelijk ook

van hen, die in Holland gekoloniseerd en nu terug

gekeerd zijn, het contract overmaakt, dat zij met den

koning omtrent het bezit van zekere landstreek op

zeer gunstige voorwaarden gesloten hebben. Hij drukt

den wensch uit, dat zij daar nu vreedzamer en

verdraagzamer onder elkander zullen leven, dan zij

tot nu toe gedaan hebben. 2 blz. 4e.

808. Van gevolmachtigden in de bijeenkomst der

afgevaardigden van alle Pruisische gemeenten, ge

houden 31 Jan. 1744, aan de gemeenten in Holland;

geschreven uit Marxhoff. De nieuwe koning van

Pruisen heeft aan de Doopsgezinden volle gods

dienstvrijheid verleend en op verzoek van veertig
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12 Oct. 17.48.

15 Febr. 1749.

hunner familiën, die geen landhoeven konden bekomen,

in 1741 hun 50 landhoeven in huur afgestaan te

Sekkenburg, Polenshoff en Ginkelsmiddel, onder zeer

gunstige voorwaarden; daar nu echter de vrijdom

van pacht, in de drie eerste jaren toegestaan, ophoudt

en de geldschieters, die hen aan kapitaal voor den

eersten aanleg geholpen hebben, hun geld terug ver

langen, verkeeren deze kolonisten in moeielijkheid.

De overige gemeenten hebben f2100 voor hen samen

gebracht; zij hebben echter nog f 6000 noodig, die

zij van de commissie met te meer aandrang vragen,

omdat bij wanbetaling de koning hen verdrijven

en misschien alle Doopsgez. verbannen zal. 2 blz.

fol. Met translaat. 3 blz. fol.

809. Aanmerkingen op het kon. decreet van 10 Dec.

1681, zie n°. 697, omtrent de Doopsgez. in en bij

Dantzig. Met een aanhangsel (1750?). 4 blz. fol.

en 1 in 4°.

810. Notariëel extract, Dantzig l 1 Jan. 1748, van

't geen ten gunste der Doopsgez. bepaald is in dit

decreet. 3 blz. 4°.

811. Decreet van Augustus III, koning van Polen,

waarbij hij alle vroegere privilegiën der Doopsgez.

boordenwerkers in Dantzig, met name dat van 1681,

bevestigt en er nieuwe aan toevoegt. 3 blz. fol.

812. Brief van den kerkeraad der Vereen. Vlaamsche,

Friesche en Hoogd. gemeente te Sladal, voor Dantzig

aan de gemeente bij het Lam, met bijzonderen dank

voor de zending van Ds. Adriaan Koenen en Ds.

Jacob Ouwejans, door wier dienst alle twisten zijn

10 *
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16 April 1749.

1 Nov. 1749.

12 Nov. 1749.

bijgelegd en de gemeente tot meerder bloei dan ooit

gekomen is. Zij verzoeken voorts om hulp voor het

stichten van een nieuw kerkgebouw, daar het oude

dreigt in te storten, schoon de leden daartoe krachtig

hebben bijgedragen, zijn zij niet in staat het geheel

te bekostigen, te minder, daar op de vorige jaar

rekening f 1000 te kort kwam. 4 blz. 4°.

813. Dito dito aan dezelfden, tot geleide van eenige

circulaires aan de voornaamste gemeenten in Neder

land, om te hunnen behoeve een collecte te houden.

Zij hebben deze, volgens den hun gegeven raad, dd.

21 Maart, op hun schrijven van 15 Febr., opgesteld,

en verzoeken de afzending. Voorts berichten zij des

gevraagd, dat het nieuwe kerkgebouw f 10,000 à

f 11,000 Poolsch zal kosten, waarvoor de leden

f 2000 à f 2500 zullen samen brengen, zoodat er

een te kort is van f 8000 à f 8500 Poolsch (gelijk

f 5000 à f 6000 Holl.) 3 blz. 4°.

814. Van dezelfde gemeente, nader bevestigd door

den kerkeraad der Oude Vlamingen, met uitvoerig

bericht, hoe in den laatsten tijd de derde orde van

Dantzig op allerlei wijs den ondergang der nijver

heid onder de Doopsgez. heeft zoeken te bewerken,

en er, schoon tot nog toe de koninklijke gevol

machtigde en de magistraat hen beschermd hebben,

alle gevaar bestaat, dat de orde haar doel zal be

reiken en de gemeente te gronde gaan, waarom

zij aandringen op de tusschenkomst der Staten

Generaal bij het hof van Polen, om dit te verhoeden.

3 blz. fol.

815. Van dezelfde aan den kerkeraad van het Lam,
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met herhaald en dringend verzoek om hun tusschen

komst bij de hooge regeering, daar nu ook het be

schermgeld bij kon. edict zoo veel verhoogd is en

de belastingen, die zij boven de andere burgers moeten

opbrengen, zoo zeer verzwaard zijn, dat al de ge

meenteleden hun kostwinning dreigen te verliezen.

2 blz. 4°., in duplo.

volgens inhoud 816. Van een der gemeenten te Dantzig aan de
Oct. of Nov, 1749.

10 NOV. 1749.

gemeente bij het Lam, tot kennisgeving van het

groote gevaar, waarin zij verkeeren. De stad wordt

door drie orden bestuurd, waarvan de beide eerste,

de magistraat en het gericht, groot ongenoegen hebben

gekregen met de derde, dat is, de burgers, die aan

het hoofd der gilden staan, waarin de beschermheer

der stad, de koning van Polen, heeft trachten te

voorzien, door het benoemen eener commissie uit

de drie orden saamgesteld. De burgerij weet echter

hare grieven door te drijven, vooral de bezwaren,

die zij tegen de Doopsgez. wegens hun handel en

industrie, heeft, zoodat onderscheidene besluiten ge

nomen zijn of eerlang genomen zullen worden, die

den ondergang der Doopsgez. zullen veroorzaken,

waartegen de beide andere orden, hoe goed ook ge

zind, niets vermogen. Zij trachten door requesten,

onmiddellijk aan den koning, de opheffing daarvan

te verkrijgen, maar hopen vooral een gunstigen uit

slag van de tusschenkomst der Hollandschegemeenten

bij de Staten-Generaal om de bemiddeling van deze

aan het Poolsche hof te verkrijgen, waarvan zij den

krachtigen invloed uit de geschiedenis der Mennonie

ten van H. Schijn hebben leeren kennen. 4 blz. 4°.

817. Edict van den magistraat te Dantzig, tot in
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26 Nov. 1749.

korting en afschaffing van verschillende handwerken

en neringen voornamelijk tegen de Mennonieten

aldaar. Vertaling. 2 blz. fol.

818. Kopie-brief van N. N. te Dantzig aan N. N.

te Amsterdam (?), met naricht over de verschillende

besluiten tegen de Doopsgez. alles om te meer de

tusschenkomst der Staten-Generaal aan te dringen.

2 blz. fol.

819. Brief van den kerkeraad der Vereenigde

Vlaamsche, Friesche en Hoogd. gemeente te Dantzig

(Sladal), bevestigd als voren zond. dagteek., (30 Dec..

1749 beantwoord) aan de commissie, met herhaald

verzoek om hunne tusschenkomst en voorspraak bij

het adres aan den koning van Polen, waarvan zij

afschrift hierbij zenden ('t welk ontbreekt.) Zij drin

gen aan op den meesten spoed, omdat door uitstel

alles verloren zou zijn en een tijdige tusschenkomst

de beste uitwerking kan hebben. Wat de commissie

verlangt: afschrift van privilegiën, documenten enz.,

zou niets baten, daar de derde orde die voor nietig

verklaart, omdat zij vroeger in deze zaak niet ge

hoord is. 5 blz. fol.

820. Brevis demonstratio regiae Poloniarum majestati

tradita, in qua ostenditur, quod Anabaptistae aut

Mennonistae, qui Gedanimorantur, civitatis incapaces,

nullam facultatem habeant commercium exercendi

etc. 17 Jan. 1750. Gedani. 20 en 14 blz. fol. in duplo

met 2 Hoogd. en 2 Holl. vertalingen.

821. Aanteekeningen wegens de voorrechten en pri

vilegiën aan de Doopsgez. boordenmakers te Dantzig

verzekerd. 3 blz. fol.
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1750 ? 822. Extract uit het koninklijk decreet tegen de

Doopsgez. te Dantzig. 4 blz. 4°.

31 Jan. 1750. 823. Brief van den kerkeraad der Vereen. gemeente

te Dantzig aan de commissie, met dankbetuiging

voor hun tusschenkomst bij de Staten-Generaal, die

zeer gunstig door den magistraat te Dantzig is opge

nomen, schoon de nadeelige besluiten tot nog toe

niet zijn ingetrokken en tot groote verachtering aan

leiding geven, terwijl ook het beschermgeld alleen

tijdelijk is uitgesteld. 3 blz. fol.

824. Lijst van de verschillende neringen en hand

werken, door de Doopsgez. in en bij Dantzig gedreven.

(Hoogd.) 1 blz. 4°.

Febr. 1750. 825. Extract uit de kon. ordonn. betreffende de

Mennonieten te Dantzig, waarbij de koning met

beroep op vroegere ordonnantiën al de aan de Doops

gezinde verleende vrijheidsbrieven voor nietig ver

klaart, hun handel en grondbezit door scherpe

bepalingen beperkt, hunne opneming in de gilden

verbiedt en buiten Dantzig het doen van eenige

nering hun ontzegt. 4 blz. fol. Hoogduitsch, met

vertaling. 6 blz. fol.

826. Verzoekschrift der Dantziger Mennonieten aan

den koning, om opheffing van het edict van den

Dantziger magistraat en intrekking van het kon.

rescript, waarbij de accijns op de brandewijn-fabrieken

voor de burgers afgeschaft en voor de Doopsgez.

verdubbeld wordt. Translaat. 7 blz. fol.

20 Febr. 1750. 827. Kopie-bericht uit Dresden, waarschijnlijk van
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25 April 1750.

den gezant Calkoen, dat de stukken betreffende de

Dantziger Mennonieten door den koning geteekend

zijn, en de bisschop van Ermland, die hun belangen

krachtig heeft voorgestaan, een uitstel van vijfjaren

verkregen heeft. 1 blz. fol.

828. Aanmerkingen op het kon. decreet tegen de

Doopsgez. in en bij Dantzig, waarbij zij het beweren, dat

hun handel zich ten nadeele der overige burgers heeft

uitgebreid, weêrleggen en dit voorgeven toeschrijven

aan geloofshaat, die zich ook daarin openbaart, dat

zij vaak voor afkomelingen van Jan van Leiden en

Knipperdolling worden uitgescholden. 4 blz. fol.

829. Memorie, zond. datum, waarin de punten in

n°. 828 aangestipt, uitvoerig behandeld en met

enkele vermeerderd worden. 8 blz. fol.

830. Brief van de gemeente te Dantzig, met drin

gend verzoek om nieuwe en krachtiger tusschenkomst,

daar de vorige door den koning van Polen wel goed

gunstig is opgenomen, maar tot niets geleid heeft,

waarschijnlijk omdat de koning omtrent hun toe

stand verkeerdelijk is ingelicht, vooral door den

gedeputeerde der burgerij Gotthif Wernik, zoodat

een rescript is uitgegaan, waarbij zij voor volgelingen

van Jan van Leiden worden uitgemaakt en het

weigeren van den eed, de vrijheid van godsdienst

oefening en allerlei woekerhandel hun verweten wordt.

Reeds hebben de Doopsgez. buiten de stad te Ohra,

Petershagen, enz. hunne winkels moeten sluiten, is

het beschermgeld geheven, het boordenwerkers-bedrijf

hun ontzegd en de verkoop van passementen, nog

slechts hun toegestaan, zoo bezwarend gemaakt,
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15 Juli 1750.

26 Aug. 1750.

dat zij eerlang het land zullen moeten ruimen. Zij

dringen in hun nood op een collecte aan. 4 blz. fol.,

met bijlage bevattende verschillende privilegiën, door

de koningen van Polen aan de Doopsgez. vooral aan

de boordenwerkers toegestaan. Met het oorspronke

lijk Hoogd. van het eerste gedeelte. 4 blz. fol.

831. Van de gemeenten te Dantzig. Zij beklagen

zich dat men hun nood niet zoo groot schijnt te

achten als die werkelijk is, geven nog eens omstandig

verslag van de verdrukkingen, waaraan zij zijn bloot

gesteld, in weerwil dat zij hunne burgerplichten bij

het bombardement in 1734 getrouw hebben waarge

nomen en in weerwil dat hun geheele getal niet

meer dan 100 huisgezinnen bedraagt. Hun nood is

alleen toe te schrijven aan den godsdiensthaat van

enkelen. Indien zij den raad der commissie volgden,

om zelven aan den gezant der Staten bij het Poolsche

hof te schrijven, zoo zouden zij volgens de lands

wet strafschuldig zijn en hun toestand verergeren.

Zij dringen daarom te meer op de tusschenkomst

der commissie aan en vleien zich dat deze zal kunnen

besluiten tot het uitschrijven eener collecte, waaraan

zij van dag tot dag grooter behoefte hebben. 5 blz.

fol., met bijlage: Extract uit het kon. rescript aan

gaande de bezwaren, door de burgerij te Dantzig

tegen de Doopsgez. ingebracht en 's konings veror

dening daarop. Translaat. 4 blz. fol.

832. Van dezelfden, waarbij zij berichten vernomen

te hebben, dat de gezant der Staten eindelijk eenige

stappen te hunnen behoeve gedaan heeft en daarom

dringend verzoeken, dat hem nu de verschillende door

hen naar Holland gezonden documenten mogen worden
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14 Oct. 1750.

7 Nov. 1750.

18 NOV. 1750.

ter hand gesteld, ten einde hij met grondige kennis

van zaken voortga en door den meesten spoed voor

kome dat eenig nadeelig besluit door al de orden

genomen en alzoo onherroepelijk worde. Zij veront

schuldigen zich over de moeite, die zij hun veroorzaken

en gaan de minder heusche antwoorden der commissie

met stilzwijgen voorbij. 4 blz. fol.

833. Van dezelfde: wederom met verzoek om hun

tusschenkomst, ten einde het besluit van den graaf

von Brühl, dat in vele punten van de verordening

des konings verschilt, nader toegelicht worde, daar

het in strijd met de vroegere privilegiën en hier en

daar zeer duister is. 4 blz.

834. Van dezelfde, tot geleide van het laatste be

sluit des konings en een statistiek der gemeente.

Op het verzoek der commissie, van 23 Oct., dat zij

nog meerdere inlichtingen zullen verschaffen, verkla

ren zij niet te weten, wat zij nog meer zouden kunnen

meêdeelen, maar stellen voor dat een bekwaam

rechtsgeleerde in Holland uit al het vroeger door

hen gezondene een memorie voor den gezant Calkoen

zal opstellen. Zij dringen daarop te meer aan, omdat

uit het antwoord van den eersten minister, graaf von

Brühl aan den gezant, is gebleken, dat de koning

niet ongezind is, hen bij het bezit der oude privi

legiën te handhaven. 3 blz. fol.

835. Van dezelfde, tot geleide eener memorie over

den toestand, waarin zij verkeeren, die almede tot

bouwstof voor de memorie aan dien gezant kan ver

strekken. Zij dringen daarbij op stipte geheimhouding

aan en deelen mede, hoe in de voorsteden alle goe
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26 Mei 1751.

Juli 1751.

1 Sept. 1751.

25 Sept. 1751.

deren der Doopsgezinden in beslag zijn genomen en

denkelijk verbeurd verklaard zullen worden. 1 blz. fol.

836. Van dezelfde aan Z. Ex. . . . . om diens voor

spraak bij den koning tot herroeping of matiging

van het decreet, onder beroep op het onlangs uitge

komene geschrift van den gedeputeerde S. Rehefeld,

waarin deze de Dantziger Doopsgez. tegen den laster

der kramers en kooplieden verdedigt. 4 blz. 4°.

837. Van dezelfde, met verzoek om allen invloed

op den gezant der Staten ten spoedigste aan te

wenden, daar een burgemeester en twee raadsheeren

uit Dantzig door den koning ontboden en naar het

hof getrokken zijn, zoodat er nu alle vrees voor een

ongunstig besluit bestaat, 't geen alleen de gezant

zal kunnen afwenden. Zij hebben wederom f 5000

beschermgeld moeten opbrengen. 3 blz. 4°.

838. Van dezelfde, in antwoord op een brief van

20 Aug., met bericht dat zij den gegeven raad wel

ter harte nemen, dat sommigen ook bereid zouden

zijn om in deputatie naar Dresden te gaan, maar

dat zij tot verdere geldopbrengsten niet in staat

zijn, daar zij nu reeds aan hoofdgelden en andere

lasten, meer dan f 70,000 Poolsch hebben opgebracht.

2 blz. 4°.

839. Van dezelfde, tot geleide van een rescript van

Augustus III koning van Polen aan den magistraat

en de inwoners te Dantzig, dat, met strenge af

keuring der twisten tusschen de gilden en broe

derschappen aldaar ontstaan, de instelling van een

Assessoriaal-Gericht aankondigt, waarbij elk zijn
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24 NOV. 1751.

18 Dec. 1751.

klachten zal kunnen inleveren en rechtvaardig vonnis

zal vinden. 2 blz. 4°., en met kennisgeving dat zij,

na het uitvaardigen van dit rescript en het vertrek

des konings naar Leipzig, het zenden van gedepu

teerden vooralsnog ontijdig achten, maar het voor

zeer raadzaam zouden houden eenig geld beschikbaar

te hebben tot vereering aan het Assessoriaal-Gericht,

waarvoor zij de hulp der commissie inroepen.

3 blz. 4".

840. Van dezelfde, in antwoord op een brief van

2 Nov. en met dank voor de toezegging, dat indien

noodig, een kleine som voor hen als voorschot be

schikbaar zal zijn. Het Assessoriaal-Gericht wordt

dagelijks verwacht. Zij betreuren, dat de commissie

geen nader bericht kan geven omtrent de memorie

door den heer Calkoen ingediend. 2 blz. 4°.

841. Van dezelfde, in antwoord op een brief van

19 Nov. Zij achten de repliek van graaf von Brühl

op de memorie van Calkoen uiterst hard, schoon de

burgerij die memorie, hoe waar zij ook zijn moge,

evenzeer hard vinde. Bij de aanst. komst van het

Assessoriaal-Gericht vreezen zij nu het ergste en hopen

nog alleen, dat de Staten-Generaal, over wie zich

van Brühl evenzeer hard heeft uitgelaten, tot een

nieuwe tusschenkomst bewogen worden: die tusschen

komst moet strekken, om hen bij al hunne vroegere

privilegiën te handhaven, daar zonder dit de konink

lijk protectie op zich zelve hun weinig baten kan.

2 blz. 4°.

842. Memorie omtrent de mishandelingen die de

Doopsgez. te Dantzig geleden hebben en nog lijden,
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6 Mei 1752.

15 Mei 1754.

1 Sept. 1754.

en de maatregelen daartegen genomen, volgens in

houd in 1751 of 1752. 5 blz. 4°.

843. Lijst van Doopsgez. huisgezinnen en de land

hoeven, die zij bewonen of noodig hebben te Dierings

hof, Rudener Weyde, Klein Muntau en Camincke.

1 blz. fol.

844. Van behoeftige huisgezinnen te Elbing en om

streken, met opgave van het getal kinderen, koeien

en paarden. 2 blz. fol.

845. Brief van N. N. te Dantzig aan N. N. te

Amsterdam, met bericht van den grooten nood, waarin

de Doopsgez. door de verdrukking der burgerij ver

keeren en verzoek om deze verklaring aan dé com

missie voor Buitenlandsche Nooden mede te deelen.

2 blz. 4°.

846. Van de Vereen. Friesche, Vlaamsche en Hoogd.

gemeente te Sladal bij Dantzig, waarbij zij terugkomt

op haar verzoek, in het jaar 1749 gedaan om hulp

tot het stichten van een nieuw kerkgebouw. De

tusschengekomen verdrukking had deze zaak doen

opschorten, de bouw is nu echter nog noodiger dan

vroeger, daar zelfs de stutten en dorpels vergaan

zijn en de behoefte aan hulp wegens hun verarming

grooter is, het werk zal 1000 ducaten moeten kosten.

Ingevolge vroegeren raad brengen zij dit verzoek

per circulaire ter kennis van de onderscheidene vroeger

aangewezen gemeenten. 3 blz. 4°.

847. Van dezelfde, met bericht dat op hun circu

laire is ingekomen van Crefeld f 330, van de Zon
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15 Maart 1755.

5 Juli 1755.

te Amst. f 100 toezegging, maar van verschillende

andere gemeenten de bedenking, dat deze zaak tot de

bemoeiingen der commissie behoort, waarom zij ver

zoeken bij deze hun belangen voor te staan, terwijl

zij hun verwondering betuigen, dat die bij het Lam

nog niet hebben geantwoord. 3 blz. 4°.

848. Van dezelfde, zond. datum, (Oct. of Nov. 1754)

met dankzegging voor de gunstige toezeggingen en

den raad hun gegeven dat zij zich tot de commissie

zouden wenden; voorts met bericht dat van Rotterd.

ºf 150 en van Hamburg 150 Mark Court. is ingekomen.

2 blz. 4°.

849. Van dezelfde, zond. dagt. (Nov. of Dec. 1754),

met verzoek om hulp tot den bouw van haar kerk

dat zij herhaalt omdat enkele gemeenten, bij wie zij

een collecte hadden aangevraagd hen naar de com

missie verwezen hebben. 3 blz. 4°.

850. Van dezelfde, met dankzegging voor een toe

zegging van f 200 à f 300, die de commissie in ant

woord op den voorgaanden, bij schrijven van 8 Dec.

gedaan heeft, schoon zij bij haar vroegere meening

blijft dat verdere hulp, uit particuliere collecte ver

kregen moet worden en niet tot de bemoeiingen van

haar fonds behoort. 2 blz. 4°.

851. Van de kerkeraden der gemeenten te Haarlem,

op het Klein Heiligland en in de Peuzelaarssteeg

aan de commissie, hunne verwondering te kennen

gevende, dat de commissie het verzoek der Dantzigers

om hulp voor hun kerkbouw heeft afgewezen, daar

toch het verval dier kerk een gevolg der geloofs
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1 Maart 1765.

22 Juli 1766.

14 Maart 1767.

verdrukking is en voorts, dat de commissie, niettegen

staande dit bezwaar, toch een som van f200 à f 300

derwaarts wil zenden. Het komt niet aan op het

meerdere of mindere, maar op het beginsel. Zij

vragen afschrift van de instructie der commissie,

daar zij het vreemd vinden, dat de commissie, die

toch maar alléén uit Amsterdamsche leden bestaat,

in strijd met het verlangen van alle andere gemeenten,

iets zou kunnen beslissen. 3 blz. 4°.

852. Vertaling van een brief van den gemachtigde

van den koning van Pruisen te Dantzig aan den

Poolschen edelman Wipschinsky te Tschinkoa,

eischende dat hij de huizen en goederen der Doops

gezinden, die van zijne gronden te Gezorka en in

Keurland naar Pruisisch gebied verhuisd zijn, hun

tegen billijke prijzen afkoopen en vergoeden zal,

uiterlijk vóór den 4" April. 2 blz. fol.

853. Brief van den kerkeraad te Brinkenhofswalde

aan Harm Scholtens te Groningen, met uitvoerige

berichten over den toestand en de uitbreiding der

gemeente, het gebruik van bijbels en gezangboeken,

de poging tot vereeniging met andere afdeelingen

der Doopsgez., en het verzoek dat zij bij de commissie

hebben ingediend om een voorschot voor den opbouw

eener nieuwe kerk. 5 blz. fol.

854. Van de Vlaamsche, Friesche en Hoogduitsche

gemeente te Dantzig, met verzoek om inlichting over

de nalatenschap van Pieter Hoedt, die in 1733 te

Amsterdam zou gestorven zijn, waartoe gerechtigd

zijn vier leden der gemeente in het Klein Werder

te Tiensdorp. Hierbij een briefje van C. A. de Veer
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18 Dec. 1782.

5 Aug. 1790.

27 en 30 Juni

1791.

5 Maart 1792.

19 Nov. 1654.

1822-1882.

tot toelichting waaruit blijkt, dat noch van dien P.

Hoedt, noch van diens nalatenschap iets bekend is.

2 blz. 4°. en 1 blz. 8°. obl.

855. Van Salomon Ediger, op het eiland Küche,

(West-Pruisen), om naricht of zijn oom Hans Janzen,

die in 1720 uit Koningsbergen naar Amsterdam

vertrok, nog in leven is en zoo neen, wat men weet

van zijn nalatenschap. 2 blz. fol.

856. Commissie-rapport omtrent drie brieven uit

Orloff ontvangen, betreffende de scheuring in de

gemeente aldaar ontstaan, tusschen de oudsten H.

Siebert en H. Donner, en omtrent het bouwen van

een nieuwe kerk te Markushoff. 2 blz. fol.

857. Brief van de gemeente te Orloff aan den

kerkeraad in de Zon. De nieuwe gemeente te Mar

kushoff, die uit die van H. Siebert te Tiensdorp ont

staan is, heeft haar nieuwe kerk voltooid; hij heeft

er doop en avondmaal bediend en een oudste be

vestigd. 2 blz. 4°. Met translaat. 2 blz. 4°.

Rijnstreek.

858. Aanteekeningen betreffende de Doopsgezinde

gemeente te Crefeld. 1 blz. fol.

859. Besluit van Friedrich Wilhelm markgraaf van

Brandenburg, waarbij de Doopsgezinden in Kleefs

land van den eed worden vrijgesteld. 2 blz. fol.

860. Bepalingen over den vrijdom van den eed
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17 en 18 Juni

1672.

10 April 1881.

31 Aug. 1607.

18 Jan. 1616.

aan de Doopsgezinden te Emmerik enz. verleend.

9 blz 40.

861. Verhaal van het voorgevallene tusschen Hendrik

van Voorst, leeraar te Emmerik en een doctor

van de Sorbonne, tot hem gezonden door koning

Lodewijk XIV. 16 blz. 4°.

862. Statut der Mennonieten Gemeinde zu Emmerich.

Gedr. 3 blz. 8°.

Sleeswijk-Holstein.

863. Excerpta uit handelung mit denen so man

Wiedertäufer nennet zu Tönningen in Eiderstette für

genommen. Volgens een handschrift van B. N. Krohn,

afgeschreven door Ds. A. M. Cramer, 1837. 30 blz. 4°.

Zwitserland.

864. Hans de Ries, Aanteekeningen uit de Zwitser

sche kronijk, gedrukt te Zurich, betreffende de ge

schiedenis der Doopsgezinden en hunne martelaren.

(Eigenhandig.) 26 blz. fol.

865. a. Brief van Jacob Mangolt te Fortelbach in

Mariekirchthal, tevens uit naam zijner mede

dienaren aan N. N. over den marteldood

van Hans Landis en den staat der gemeenten

in Zwitserland.

b. Idem, waarschijnlijk van denzelfde, ook aan

N. N. in antwoord op diens schrijven van

11
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9 April 1710.

1 Sept. 1873.

14 Mei 1535.

19 Mei 1550.

4 Dec. 1809.

Jan. 1860.

17 Maart 1615, over moeielijkheden met de

twistende leeraren R. W. en C. R., in ver

band met het Winsteynsche besluit, dat de

Straatsburgers en Overlanders onderteekend

hadden. Kopie. 2 blz. fol.

866. Kopie-brief van Lourens Hendriks, leeraar te

Nijmegen aan Isaak Seckes, omstandig berichtende

hoe de Bernsche gevangenen, die naar Pennsylvanië

bestemd waren, te Nijmegen gekomen en daar in

vrijheid gesteld zijn, hoe de meesten naar de Palts

zijn teruggekeerd en twee hunner naar Deventer zijn

gegaan. 2 blz. fol.

867. Reglement van de Doopsgezinde school te

Exincourt. Fransch. 2 blz. dr. 8°.

TOEVOEGSEL OP HET EERSTE STUK.

120*. Rekening van den schout over de geconfiskeerde

goederen van ter dood gebrachte Anabaptisten. (U. A.)

2 blz. fol.

362*. Rekening van Dirck Pynsz, schout van Delft,

over de verbeurd verklaarde goederen van de

broeders Quiryn en Huig Jorisz. van Delfshaven,

herdoopten, 22 Jan. 1550 onthalsd. (U. A.) 2 blz. fol.

985*. Circulaire van M. Hesseling tot oprichting

van een leeraars-weduwfonds voor twintig deelheb

bende gemeenten, met plan. 15 en 11 blz. dr. 8°.

1000*. Circulaire waarbij kerkeraadsleden van ver
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schillende gemeenten, tot het houden eener vergade

ring van afgevaardigden uit alle gemeenten opwekken,

ten einde het domicilie van onderstand voor bedeelden

te regelen. 4 blz. 4°. dr., met nadere aanschrijving

dier vergadering tegen 17 Aug. 4 blz. 4°. dr.

17 Aug. 1860.

16 Aug. 1861.

10 April 1862.

30 Juli 1863.

2 Juni

12 Aug. 1864.

10 Juni

11 Aug. 1865.

27 Maart 1866.

15 Maart tot

12 Aug. 1870.

1 Maart

13 Aug. 1875.

1001a.

1001b.

1001c.

1001 d.

1001e.

1001f.

10019.

1001h.

1001i.

Openingsrede bij de vergadering. 7 blz. dr. 8°.

Dito, commissierapport en verslag. 43 blz.

8°. dr.

Circulaire aan de gemeenten met vragen

betreffende het domicilie van onderstand en

de wijze waarop attestaties gegeven en aan

genomen worden. 1 blz. 4°. dr., waarbij ge

voegd is een circulaire, 30 Mei 1863, tot

geleide en toelichting van een tabel der

gemeenten, die de bepalingen der vereeniging

hebben aangenomen. 2 blz. 4°, en 1 vel

fol. in plano dr.

Dito tot afschrijving eener tegen Augustus

belegde vergadering. 1 blz. 4°. dr.

Beschrijvingsbrief, commissie-rapport en

verslag der vergadering met tabel. 2 blz.

4°., 31 blz 8°. en 1 folio in plano.

Dito, statuten in triplo en verslag. 3 blz.

4°., 40 blz. 8°. dr.

Circulaire tot stichting van een algemeen

weezenfonds, 3 blz. 4°.; dito aan de leden

te Haarlem om milde bijdragen voor dit

fonds. 2 blz. 4°. en verslag omtrent den

staat van dit fonds 1807-1880 in twee

octavo deeltjes.

Beschrijvingsbrief, agenda en verslag. 5 blz.

4"., 26 blz. 8°.

Dito, dito. 3 blz. 4°. en 26 blz. 8".
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13 Juni

13 Aug. 1880.

25 Sept. 1879.

17 Febr. 1733.

22 Febr. 1735.

5 Mei 1744.

1666-1700.

1001k. Agenda en verslag. 2 blz. 4°. en 29 blz. 8°.

1004*. Vragen over den doop behandeld in eene

samenkomst te Amsterdam. 2 blz. 8°. dr.

1031*. Beschrijvingsbrief voor de vergadering van

17 Maart 1733. 2 blz. fol.

1031**. Notulen dier vergadering. 3 blz. fol.

1033*. Punten van beschrijving der algemeene ver

gadering. 2 blz. fol.

1047*. Resolutiën der vergadering. 2 blz. fol.

OP HET TWEEDE STUK EERSTE AFD.

453*. Aanteekening van H. K. Klasen, omtrent

voorrechten aan de Doopsgezinden in Friesland toe

gekend, en de gelden daarvoor door hen opgebracht.

1 blz. 4.

12 en 16 Maart 717*. Brieven van kerkeraadsleden aan Ds. S. Muller,
1827.

over 't zelfde onderwerp. 2 stuks. 6 blz. fol. en

3 blz. 8°., met concept-brief van Ds. S. Muller aan

Ds. J. ter Borg. 1 blz. 4°,

719*. Afkondiging aan de gemeente dat Ds. J. ter

Borg zijn betrekking heeft neergelegd en extract

notulen over de voorwaarden van zijn emeritaat.

2 blz. fol.

20 en 21 Dec.

1828.

1 l Jan. 1673. 2994*. Extract-resolutie der Staten van Holland
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1673.

omtrent het aanvaarden van de ten geschenke ge

geven kleedingstukken voor het leger. 1 blz. fol.

OP HET TWEEDE DEEL TWEEDE STUK.

8*. Verhaal van de wijze, waarop de overheid te

Aardenburg zich tegenover de Doopsgezinden aldaar

gedragen heeft en hoe de Doopsgezinden zich van

allen wapenhandel onthouden hebben. 4 blz. 4°. dr.
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