
•

VEREENIGING T.OT BEOEFENING

VAN OVERIJSSELSOH REGT EN GESOHIEDENIS.

VERSLAGEN

EN

MEDEDEELINGEN

VIER EN TWINTIGS1'E STUK.

ZWOLLR,

DE 'ERVEN J. J. TIJL

1909.



Bladz.

I N HOU D.

Een paar bladzijden uit de geschiedenis van het
klooster ter Hunnepe, door dr. J. S. van Veen. 1

Uit de resolutiën van schepenen en raden der stad
Zwolle, door F. A. Hoefer . 17

De marke van Zwolle en de buurtschap Middelwijk,
door mr. C. W. van der Pot . 18

Mededeelingen omtrent Ootmarsum en omstreken,
door F. A. Hoefer . 38

Roomsche kerkgemeenten en priesters in Twenthe in
de 18e eeuw, door mr, R. E. Hattink . 57

Eenige mededeelingen omtrent Ruime, door F. A.
Hoefer. . . 90



ROOMSCHE KERKGEMEEN'l'EN EN PRIESTERS IN
TWEN'l'HE IN DE I8e EEUW.

Onder dezen titel heb ik te samen gebracht, wat
ik ter aanvulling en verbetering van GEERDINK'S Bij-
dragen l} heb opgeteekend, na kennisneming van een
pakket stukken, die ten deele gediend hebben voor
bet formeeren van de "Memorie van de opgegevene
Roomsche Kerkhuisen of Kerkschuuren of boeren-
huisen, daar de dienst word gedaan" 2), ten deele
aanvragen tof het oprichten van nieuwe kerkhuizen
en andere onderwerpen betreffen.

Voormelde memorie was opgemaakt uit de opgaven,
verstrekt ter voldoening aan de publicatie van R. en
St. van 11 April 1778. Haaksbergen wordt er niet
in genoemd, hoewel deze kerkgemeente wel voorkomt
op de aan de memorie ten grondslag liggende klad-
aanteekening of verzamelstaat der ontvangen opgaven,
waarin men leest: "Haxbergen. Het Kerkhuis is
omtrent 200 a 300 schreden benoorden 't dorp Hax-
bergen op een plaats, genaamt Hofbraak. opgebouwt
AO 1740; communieanten 1700."

1) Eenige bijdragen tot de Geschiedenis van het archidiaconaat
en aartspriesterschap Twenthe, uit de nagelaten schriften en
mededeelingen van wijlen J. Geerdink, pastoor te Lutte, uitge-
geven door E. Geerdink, pastoor te Vianen.

2) Bijdr. t. d. Gesch. v. Ov., VIII, 176.
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Het ontbreken is wellicht daaraan toe te schrijven, dat
Haaksbergen in een bijzonder Drostambt gelegen was.

I.

In de "Ondheden en Gestichten van het bisdom
van Deventer" door VANRIJN (editie 1725) komt voor,
dat de gemeente van Haaksbergen door Minoriten
uit het convent te Zwilbroek, bij Vreden, placht be-
diend te worden en dat voor meer dan 17 jaar aan
de gemeente een eigen pastoor was toegezonden,
GERAARDDE BEER, uit Weerselo geboortig, die in 1713
overleed en BEHNARDDE BEER tot opvolger kreeg.

Ofschoon Geerdink 1) deze twee pastoors ook ver-
meldt, blijkt echter uit hetgeen hij omtrent de nood-
kerk op de Winkelhorst en de nienwe kapel mededeelt,
in verband met andere gegevens, dat deze pastoors
geen resideerende pastoors geweest zijn en er in 1721
geen statie te Haaksbergen was.

De paters van het minderbroedersklooster bedien-
den op Winkelhorst, buiten de grenzen van het
landschap Overijssel, de roomsehen uit Haaksbergen
tot 1699: toen werd hun de bediening ontnomen en
het oratorium op Winkelhorst verplaatst naar een
grondstuk. later nieuwe kerk of Nijkerk genoemd.

Volgens Geerdink gaf de bisschop van Munster,
bij beschikking van 27 October 1699, met goedkeu-
ring van den aartsbisschop van Sebaste in partibus
infidelium en apostolischen vicaris PETRUS CODDE,
vergunning, dat een bepaald missionaris, dool' hem
of andere autoriteiten aangewezen, de diensten: vroe-
ger op Winkelhorst verricht, nu voor de Katholieken

1) Bijdragen 302, 303.
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III het Drostambt Haaksbergen, zou mogen verrichten
III de nieuwe kapel nabij Haaksbergen in zijn bisdom.

Al is er in na te melden getuigen verklaring sprake
van, dat JOOST CHRISTOFFEL V AN BEVERFaRDE als Drost
in 1695 vergunning bad gegeven om den roomsehen
godsdienst vrij en ongehinderd uit te oefenen en dat
dit daarna op bet erve Hoffstede buiten Haaksbergen
ook geschied is, toch blijkt van een toelating door
R. en St. niet; terwijl uit de na te melden stukken
volgt, dat in 1721, toen BENTINCK er Drost was, de
godsdienstoefening er verboden was.

Omstreeks of na 1699 zal dan waarschijnlijk aan
R. en St. ingediend zijn een verzoek, waarvan een
ongedagteekend en ongeteekend afschrift of concept
inhoudt, dat de "Roomsgezinde ingezetenen van Hax-
bergen" om den welstand van hunne plaats en van
het geheele. Drostambt te favoriseeren vroeger ver-
zocht hadden de toelating, om in een afgezonderde
stille plaats hunnen godsdienst te mogen oefenen,
dat zij bij gebreke van verlof, verplicht waren hunne
godsdienstplichten in naburige kerken buiten de pro-
vincie te vervullen, waardoor de nering en koopman-
scbap grootelijks werd gediverteerd, dat er zicb nu
op de uiterste grens naast Haaksbergen een geordend
monnik had nedergezet, die de meeste ingezetenen
van Haaksbergen tot zich trok, zoodat spoedig alle
handel en nering hier zou stilstaan en er reden ge-
geven werd, dat vele huisgezinnen van woonplaats
zouden veranderen "tot irreparable schade niet alleen
van alle so wel Gereformeerde, als roomsche parti-
culiere ingesetenen", maar ook, bij consequentie, van
de Provincie in het algemeen.

Op grond daarvan verzochten zij, dat hun slechts
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eenigermate de uitoefening van hunne religie in hun
district mocht worden veroorloofd op zoodanige voor-
waarden van stilheid en gehoorzaamheid, als R. en
St. zouden gelieven voor te schrijven.

Uit dien tijd moet ook bet rekwest aan R. en St.
zijn, mede ongedagteekend, maar onderteekend door
H. vAN ÂMELONSEN, q.q-, waarbij "de roomsch-catho-
lieke ingesetenen des dorps en gerigts Haxbergen"
betoogden, dat een groot deel van het kerspel buiten
bet gerigt hun godsdienst moest uitoefenen, sommigen
te Alstätte en anderen naar de Winkelborst bij bet
tolhuis, beide in Munsterland, ter kerk gingen en die
van bet dorp dit ook moesten doen en dit grooten-
deels door den Veenedijk en bij inundatie of door-
brekinge bij wintertijd, over het veen zelfs moesten
gaan, waardoor het dorp in een erbarmelijken en
zeer behoeftigen toestand kwam te geraken door het
ontbreken van "neringe, handteringe, coopmanschap-
pen", enz. Zij verzochten daarom, dat het hun niet
langer mocht worden geweigerd om bti of omstreeks
het dorp de roomsche religie door een priester
"N. B. werelts synde" te laten bedienen.

Eene beschikking hierop is mij niet bekend; in
Februari 1721 had de Drost 1) bij aangeplakte publi-
catie de uitoefening van den roomsehen godsdienst
te Haaksbergen verboden; desniettemin trad op Zondag
23 November 1721 de priester GERHARD BERNARD BEER

des voormiddags, tijdens de godsdienstoefening der
gereformeerden, op en deed publieken dienst aan het
huis van Schuitenhagen. Hij werd uit dien hoofde
corporeel gearresteerd door POTHOFF als Fiscus van

1) Wolf Bentinck tot Langeveldsloo was sedert 1713 Drost
van Haaksbergen: hij overleed 26 April 1726.
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den Drost der Heerlijkheid Haaksbergen. Deze zaak
diende den volgenden dag voor den Richter Dr. JOAN
VAN DER SLUIS, waar de priester Beer voor de betaling
der eventueel beloopen boete Hermen ter Hoffsteede,
Jan Wissinck en Hendrie Assinck tot borgen stelde.
Veertien dagen later, 7 December, werd hij weder
gearresteerd ; dien dag werd er noodgerigt gehouden
en Beer weder onder borgtocht ontslagen, die in het
den volgenden dag gehouden gericht aanvoerde, dat
hij uit Delden geboortig en inlandsch priester was
en lang voor het plegen van den roomsehen gods-
dienst in het dorp Haaksbergen ingehuurd had en
woonachtig geweest was bij Hendrik Ronneboom. Yan
de zijde van den Drost werd gesustineerd, dat hij
woonde aan de nieuwe kercke in het Munsterland,
waar hij gewoon was den dienst te doen en waar hij
ook op Zondag 16 November had afgekondigd, dat
hij den daaropvolgenden Zondag bij Scholten ten Hagen
in Haaksbergen zou optreden, zijne hoorders verma-
nende om daar te komen. De Drost hield het er voor,
dat wanneer een inboorling dezer provincie zich
metterwoon in Munsterland begeeft en daar eene
publieke bediening als priester aan vaardt, hij als vreem-
deling moet worden beschouwd ; terwijl bovendien een
priester niet bevoegd was om, zonder zijne toestem-
ming als officier van de plaats; zijn domicilie in het
drostambt te vestigen en daar in strijd met de resolutie
van R. en St. dienst te doen. De Drost voerde nog
aan, dat er te Haaksbergen nog een priester woonde,
LANSINCKgenaamd, die als ingezetene nooit eenige
moeilijkheid had ondervonden.

In de langdurige procedure, waarin Beer niet ont-
kende de nieuwe kerk over de grenzen te bedienen,
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had op 10 April 1722 eene beëediging voor den richter
plaats van vier getuigenverklaringen, eerstens van die
van JAN LANSINKen de weduwe van AREND'i'ELINTELO,
beiden omstreeks 70 jaar oud, dat het hun bekend
was dat in 1695 de Drost van Haaksbergen aan de
roomschgezinden vergund had den roomsehen gods-
dienst vrij en onverhinderd uit te oefenen, gelijk
hunne naburen in Twenthe en dat de Drost voor deze
toelating "tot een erkentenisse genoten heeft de summa
van hondert en 't sestigh cal'. guldens, door JAN
NOORTBECKEgewesen Rigter van Diepenheim daertoe
belastet, afgehaelt" en voorts dat daarna de roomsche
godsdienst werkelijk en onverhinderd is uitgeoefend
en verricht op het erve Hoffstede buiten Haaksbergen.

De twee andere getuigen, H. van Amelonsen, -oud
omstreeks fil jaar, en Theodorus Lansingh, oud om-
streeks 25 jaar, verklaarden, dat zij namens de
roomsehgezinden van Haaksbergen alsmede namens
hunnen roomsehen priester G. B. Beer met bijzondere
opdracht in November 1721 gegaan zijn naar de
Bukborst, om aan den daar vertoevenden Drost aan-
gifte van hem te doen, en znlks vóór het eerste
optreden van Beer. Zij hadden "voorsr. Rooms priester,
zijnde een weerelts Heer, aengegeven in qualiteit als
een seculier priester off, als geseit, een weerelts Heer
en inheimach van Delden geboortigh, om de Roomsch
gesinden van anse dorp Hoxbergen te bedienen" en
dat hij alreeds tot dit doel een woning gehuurd had.
Zij hadden echter door ongesteldheid van den Drost
geen audientie kunnen krijgen, maar een van de
"domestiquen" had hun gezegd: "Gij hebt aan U pligt
voldaan."

Men was in September 1722 nog aan het proce-

,
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deeren, toen de zaak ingevolge resolutie van de
Ordinaris Gedeputeerden ter Landschap van Overijssel
van 7 September uitgesteld werd tot 23 November.

Wat was er geschied? DR. BAL'l'HASARMUNTZhad
als bediende van G. B. Beer zich tot Ordinaris Ge-
deputeerden gewend en hun dij zaak uiteengezet. Dit
stuk werd in banden van den Drost gesteld, die. er
uitvoerig schriftelijk op antwoordde en zijn ingenomen
standpunt bleef handhaven.

Wanneer men aanneemt, dat er toen admissie voor
de openbare godsdienstoefening verkregen is, zal eerst
van dien tijd af deze priester Beer moeten geacht
worden pastoor te Haaksbergen te zijn geweest: hij bleef
dit dan tot 1732, toen hij naar Zwolle verplaatst werd,
waar hij tot Aartspriester van Salland benoemd werd.

In de "Naamlijst der KE.Pastoors van de Holland-
sche zending over de jaren 1710-70" komt hij als
G. B. de Beer voor en als pastoor te Haaksbergen
van 1713-32: de bewerkers dezer lijst hebben hunne
aanteekeningen trachten te verbinden met hetgeen
van Heussen in het begin der 18e eeuw door den
drnk heeft gemeen gemaakt.

Uit het voorgaande volgt echter, dat hij, die zich
zei ven G. B. Beer schreef 1) wel aan den pastoor
G. de Beer, door van Henssen en van Rijn genoemd,
kan opgevolgd zijn, maar dan in de bediening der
nieuwe kerk onder het bisdom van Munster en ten
behoeve der Haaksberger roomschgezinden alle pasto-
rale functien vervulde, maar tevens, dat Haaksbergen
in 1722 nog geen eigen resideerend pastoor had.

Toen door de bevordering van G. B. Beer in Februari
1732 naar Zwolle, de statie Haaksbergen vacant was

1) Arch. .áartsb. Utrecht, I, 76.
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geworden, benoemde de Nuntius GONZAGAden eersten
Mei 1732 tot pastoor THEODORUSLANSù\TK1), vermoede-
l\ik den reeds hiervoren genoemden Lansingh, die hier
tot zijn overlijden in 1760 pastoor bleef, terwijl hij
in 1751 tot aartspriester van Twenthe benoemd werd.
Toch leest men bij Geerdink 2), dat hij naar Ootmarsum
verplaatst werd, waardoor er bij dezen een hiaat in
de opvolging komt, zoodat er bij hem staat : "Volgt
1762 i> MATTHIASTRAPMANte M:eppen geboren."

Lansink werd in 1761 te Haaksbergen opgevolgd
door Jan Hendrik ~ratthijs Trapman. die bij missive

.van 22 Maart 1779 met twee leden zijner gemeente,
den med. doctor JOANNESBUERSINCKen HERMANNEs
LEFERINK, aan de publicatie van 1778 voldeed en
berichtte, dat het Roomsche Kerkhuis. waarin de ge-
meente van Haaksbergen baren godsdienst waarneemt,
gelegen is omtrent 200 à 300 schreden ten noord-
westen van het dorp op eene plaats genaamd de
Hoffbraeck, waar het in 1740 is opgebouwd, naar het
beste weten van de berichtgevers, met goedkeuring
van R. en St., waarvan zij echter geen schriftelijke
permissie of goedkeuring in handen hadden, dat
sedert dien tijd de roomsche godsdienst aldaar be-
stendig is waargenomen, dat deze gemeente thans
door hem, Trapman, bediend wordt en dat in dit
kerkgebouw op de Zondagen en andere kerkdagen tot
waarneming van hunnen godsdienst gewoonlijk om-
streeks 1700 personen boven den zevenjarigen leeftijd

') Arch. Aartsb. Utrecht, I, 79.
2) .Hij laat Lansink op blz. 304 der Bijdragen in 1743, op

blz. 123 in 1751 pastoor te Ootmarsum worden en hem op
blz. 262 in September 1751 sterven of voor de pastorie te O.
bedanken, welk laatste zoo te pas kwam om in October 1751
Helter als pastoor te O. te kunnen plaatsen.
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plegen bijeen te komen en bovendien nog uit de
buurtschap Bokuloh onder den roomsehen priester
van Goor, uit de buurschap Bekkum onder Delden
en nog uit eene andere buurschap Bokulo onder
Enschede behoorende. omstreeks 200 à 300 menschen
tot hetzelfde doel daar gewoon zijn te komen.

Hieruit volgt, dat in de statie Haaksbergen sedert
1740 bestendig in hetzelfde kerkhuis dienst werd
gedaan, dat dus hier tijdens het pastoraat van Lansink
gebouwd is.

Gedurende zijn pastoraat had Trapman, die in 1788
overleed, moelijkheden met een paar gemeentenaren,
waardoor omtrent hem meer bekend is geworden;
AREND en BERENDBOUWMEESTERSbeklaagden zich, na
dit in 1782 zonder gevolg bij de Nuntiatuur gedaan
te hebben, in 1786 over hem bij de Ordinaris Gede-
puteerden van de Staten van Overijssel. Aan de laatste
klacht ontleen ik het volgende:

Arend Bouwmeesters dan gaf te kennen, dat voor
een groote twintig jaren te Haaksbergen was "inge-
kroopen een rooms prijster. genaamt Matthyas Trap-
man, geboortig uit Munsterland, die wel tot Meppen
zijne 1,doopseedele" zal kunnen aanwijzen, maar van
7.ijne wijding als roomsch priester geen anderen brief
kan verteenen dan van Rheine in het Munsterland,
tegen de wetten van dit land hier ingekroopen zijnde.

N u had deze pastoor hem en zijn broeder Berend
al 5 a 6 jaar lang, meer dan anderen, afgewezen van
de roomsche sacramentan, hetgeen te meer grievend
was, daar het geschiedde door een "Munsterman",
zoo tegenstrijdig tegen de wetten der roomsehen als
tegen de redelijkheid en tegen de wetten des lands.
Hij had ook aanstoot gegeven door op 21 Deer. ] 780

VEHSL. EN MEDED. XXlV. 5
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openlijk in de kerk te prediken, dat zij, die op de
heilige dagen, waarop het toegelaten was om te mogen
arbeiden, niet wilden werken, des duivels kinderen
waren en met God geen deel zouden hebben in Zijn
rijk, enz.

Rekwestrant verzocht voorts niet meer of minder
dan den pastoor te veroordoelen om zijn doopbrief
en bewijs van priesterwijding over te leggen en hem
te casseeren buiten de provincie of wel hem te ge-
lasten den een gelijk den anderen te behandelen,

Bij appointement van 19 Octr. 1786 werd het be-
zwaarschrift in handen van pastoor Trapman gesteld,
aan wiens bericht en overgelegde bescheiden ik het
volgende ontleen. Hij vermeent, dat zelfs bij het aller-
gestrengst onderzoek Gedeputeerden niets ten laste van
hem, hetzij als persoon en 'ingezetene, hetzij als roomsch
priester zullen ontdekken "tgeen hem onwaardig maakt
een ingezeeten en inwoonder dezer gezegende Vrije
Republijcq tezijn". Mocht dit echter het geval zijn,
"zoo verbanne men hem ten eeuwigen dage uit dit
vrije gewest en men verbiede hem ooyt den grond,
die hij nu meer dan dertig jaaren als zijn geliefd
Vaderland beeft aangemerkt, weer te betreden."

Hij toont verder aan, dat hij op het verzoek van
zijn wijlen oom Theod. 'I'rapman, pastoor te Tubbergen,
aan den Landdrost van Twentbe als kapelaan aldaar
was toegelaten ell daartoe den 16 Augustus 1756 den
gewonen eed "bij bandtastinge in eedesplaatse" had
afgelegd en den derden October 1758 was geconti-
nueerd als kapelaan van den priester BLOEMEN1j.

') In de copie-acte staat: Bloemen te Ootmarsum: maar de
continuatie betreft de statie 'Iubbergen, waar H. Bloemen sedert
30 Juni 1758 als pastoor in dierist was.
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Hij was vervolgens door den Nuntius naar Haaks-
bergen gezonden en had zijne zending of oommissie
als pastoor op 21 Januari 1761 aan den Verwalter
Drost van Haaksbergen, J. H. VAN COEVERDEN,ver-
toond en met zijn priesterlijk woord in eedes plaats
verklaard allés te zullen nakomen, wat bij plakkaat
van 9 April 1732 te dien einde vastgesteld en hem
voorgelezen was, waarna hij "tot Rooms Catholijcq
Priester by Haaxbergen" was aangenomen en toege-
laten. Zoo noodig zou hij zijne oorspronkelijke wijding
en dernissorium van den Nuntius te Brussel van 1756
nog kunnen overleggen.

Hij acht het onnoodig rekenschap te geven van
hetgeen hij, naar de leer der kerk, zijn plicht achtte
als zielbezorger zijner gemeente te doen ten opzichte
van de toelating tot de sacramenten van een gemeente-
lid; terwijl uit de beschikking van 11 Juli 1782, die
hij van den Marquis DE BUSCA1), pauselijk nuntius
te Brussel, ontvangen had naar aanleiding van deze
zelfde aangelegenheid, kon blijken, dat bij volgens
z~jne kerkelijke overheid zicb volkomen gerechtvaar-
digd bad. De Nuntius tocb schreef: "Quae in Tui
defensionem attulisti contra obtrectationes et varia
dictaria fratrum Arnoldi et Bernardi 'I'extorum, ea
sane nobis summopere probata simt : quapropter
mandamus D. Archiepiscopo, ut eos, ad se accitos,
graviter increpet et moneat, ne in posternm similia
effutere audeant, multo graviorem tum certe animad-
version em subi turi."

Wat zijne predikatie betreft, berichtte bij, dat hij,

') Ignatius Busca, patritins Mediolanensis, archiepiscopus Eme-
senus, was volgens Geerdink van 1775-78 nuntius: hij was het
blijkbaar nog in 1782.

. ,
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toen voor eenige jaren oenige feestdagen in de room-
sche kerk werden afgezet en het arbeiden werd vrij-
gesteld, aan zijne gemeente had aanbevolen om alsnu
op die dagen te werken en ze niet in lui- en ledig-
heid door te brengen.

Den 24 November 1785 werd op dit rekwest ge-
disponeerd, het verzoek van Bouwmeester afgeslagen
met serieuse recommandatie om Ordo Ged. met "zo-
danige futile en onware klagten en insimulatiën" niet
wederom lastig te vallen en zicb in het vervolg
betamelijk en met meer eerbied tegen pastoor Trap-
man te gedragen.

II.

In het landgericht Delden, waaronder het dorp
Hengelo behoorde, werd op drie plaatsen dienst ge-
daan, in een kerkhuis op Rosiak, in een boerenhuis
op Harmelink en in een kerkhuis te Hengevelde.

De beide eerste kerkbuizen werden in 1778 bediend
door den pastoor GERHARDUSTEussE uit Delden, bet
kerkhuis te Hengevelde of op het Slot door pastoor
HOLT, die beiden de gevorderde verklaringen aflegden.

Pastoor Teusse deed op 22 Mei 1778 verklaring,
mede onderteekend door twee lidmaten voor bet
kerkhuis Roesink en door twee voor Hermelink, dat
bij op Zondagen en heilige dagen den godsdienst
verricbtte 1°. in het in 1763 van de Ridderschap
gekochte en door particuliere eigenaren opzettelijk
tot een kerkhuis ingericht boerenhuis Rosink, op den
Deldeneresch gelegen en 2°. op het boerenerf Har-
melink te Waalde, wel vijf kwartier van het Rosink
gelegen en dit voor de roomscbgezinden van Hengelo;
terwijl de dagelijksche morgendienst privaat gebouden
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werd in eene kapel 1) of vertrek van zijn woonbuis
op den Deldenerbrink, eigendom van de roomsche
statie van Delden, 1/2 uur van Rosink, 1 uur van
Harmelink verwijderd, zoals dit al wel sedert een
eeuw te voren geschied was.

Aan deze verklaring ontleen ik dat, terwijlap
Harmelink om den anderen Zondag en alle heilige
dagen de godsdienst voor de roomschgezinden van
het kerkdorp Hengelo, uitmakende met alle vreemde-
lingen, passagiers ter occasie aldaar omtrent voorbij-
gaande groote landspassage en ook uit naburige
gemeenten wel 1200 personen, uitgeoefend werd,
deze uitoefening op Rosink alle Zondagen en feest-
dagen geschiedde "en wel met deese clausule annex,
"dat over den anderen Sondag het gehele ligham der
"Roomse statie van Delden uitmakende getaxeert
"circa op twee dutsent leedematen geincorporeert
"wort, ofte tot dien godsdienst binnen pertineerende."

Als eigenaren van het Rosink en van het daarop
staande roomsche kerkhuis badden reeds in 1774 de
burgemeesters H. Hl<,LMSen FR. v AN HEEK te Delden
en O. W. PO'l'KENte Oldenzaal aan R. en St. verzocht,
dit kerkhuis te mogen vergrooten of met "een planken
"schutting ter hoogte van 7 voeten te om vangen."

Genoemde pastoor 'l'eusse was zijn oom en naam-
genoot, die in Maart 1776 en niet in 1774, zooals
Geerdink (blz. 362) vermeldt, overleden was, opge-
volgd. De overledene bad reeds in 1774 afstand van

I) Onder de losse stukken bevindt zich een teekening, aan-
gevende "de capelle in de kubbing van des Roomsch priesters
wooning te Delden" als lang 33 voet 6 duim, breed 11 voet
11 duim en hoog 9 voet û duim. Ret als veestal dienende afdak
van een boerenhuis heet kubbing. (Midd. Ned. Wb. III, 2192).
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de statie gedaan ten behoeve van zijn neef, die den
zendingabrief van den Nuntius had bekomen.

Intusschen was ook LAMBERTUSBRUGGINK,kapelaan
in de statie Haaksbergen, in het bezit eener missie
naar Delden, zulks na doode van pastoor Teusse, den
27sten .... 1776 door den Nuntius Busca in forma
afgegeven, ontbrekende in bet gedrukt stuk alleen de
naam der maand. Deze had het stuk aan den Land-
drost overgelegd om toelating te verkrijgen, die er
op schreef: "Nademaal mijn niet is gebleken dat de
Roomsche missie te Delden vacant is, wordt de hier-
nevensgaande missie niet geapprobeert en den Roomsch
Priester Lambertus Brugginks wel serieuselijk gelast
daarvan geen gebruik te maken. HEIDEN HOMPESCH."

Bij rekwest, aan R. en St. overgegeven 22 October
1776, droeg Bruggink, onder overlegging _van voor-
melde missie en andere stukken, aan hen voor:

Hoe dat bet in den jaare 1774 gebeurt is, dat
wijlen de Pastor van Delden Gerardus Teuze, in de
maand Maart' jongstleden overleden, willende be-
werken, dat sijn Neef meede Gorhardus Tueze genaamd,
sijn opvolger wierd met consent van den Heere
Nuntius tot Brussel, op welgemelte syn neeve deese
statie heeft geresigneert gehad, stellende ten dien
eynde tot een fundament van deese resignatie aan
den Heere Nuntius voor, dat het Politicque welsijn
vereijschte, dat deese resignatie geschiedde, deels om
aan seeker groot Heer plaisier te doen, die Eijgenaar
van de kerke tot Delden was; deels omdat den Aarts-
priester 'van het Twenthe daar meede voor geinoli-
neert soude zijn;

Dat ook wel waar is, dat er twee priesters in het
Twenthe gevonden sijn, die zoo een getuijgenisse wel

. hebben willen afgeven;
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Edog dat het niet min seker is, dat dit attest ver-

scheijclen zaken behelst, die niet conform de waarheijd
zijn, als gehoorende de wooninge van de statie aan
de gemeente, en de kerke een half quartiel' uur van
Delden aan particulieren ;

En sijnde nog ruinder waal': dat den Aarts Priester
van Twenthe zoo een resignatie hadde goedgekeurt,
als strijdende met sijn gemoed, om een jonger Capel-
laan met een betere statie te voorsien, tot praojudicie
en nadeel van vier oudere Capellanen, als zijn buijten
den suppliant, HBKDRICUSLAMMERL'\TK, HAMPSINK en
G. MORSEL, waarvan de onclergeteekende cie oudste is;

Nevens meer andere voorgevens die valsch waren
en de Nuntius misleijd hebben;

Dat de Heere Nuntius ter ooren gekomen sijnde,
dat hij bedrogen, immers misleijd .was, datelijk ge-
neegsaam verklaard heeft, dat hij zoo een sendinge
voor onwettig aansag;

Dat h!i ook de onde Pastor gedurende sijn leeven
lang voor wettige Pastor soude erkennen, als blijvende
daarvan in besittinge, en dat hij na sijn doot een
nieu we dispositie over deese statie zoude maaken
even eens, als of er nooijt een sendinge op de jonge
Priester Teusse afgegeven was, dit geblijkt uijt het
Extract van drie di verse brieven van den vorigen
Heere Nuntius aan den Aarts Priester van Twenthe
geschreven sub Al), gelijk meede uijt het extract

1) Volgens den Aartspriester H. O. Meijel' te ROSSUlllhad de
nuntius Th. 1\1:. Ghilini zich omtrent. het geval te Delden bij
brief van 28 Juli 1774 uitgelaten in deze woorden: "Pastores
illi, qui doderunt tam amplum testimonium in favorem Rdi Dni
Teusse, quique oa audaoia processerunt, ut nee Amplitudinem
vestram Iuturam allenam a collatione pastoratas ausi fuerint
asserere, hi promeriti sunt coram nobis maximam reprehen-
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van een andere brief van den 15 Augustus 1774
sub B 1) en eijndelijk nog van den Heere JOH. ANT.
MAGGIORA, by afwesentheijd of vacatuure de N untiature
administreerende in dato den 13 November 1775 aan
gemelde Aarts Priester geschreven hiernevens sub C. 2)

siouern, coram Deo vix erit, ut tantum crimen expiare possint:
deceperunt nos et deceperunt quam maxime", bij brief van 15
December 1774: ncnm Dominus ex hac vita migraverit, literas
mittemus ad dominum Brugginck" en bij brief van 16 Jan. 1775:
ndeclaramus hadie, nos, videlicet mortua seniors Dna Teusse, de
eadem statione disposituros, ac si nunquam fuisset provisa. "

I) Door H. Roijer, secret. onder dagteekening van 21 Oct.
1776 voor accordeerend verklaard uittreksel uit een brief, ge-
adresseerd aan Henrick Meijel' voor den heel' H. O. Meijer,
R. P. tot Rossum:

Amplissime Domine,
A quatuor istius vestri Districtus Capellanis Iitteras doloris

plenas accepimus, quae certe non parurn nos affecerunt, filiorum
vices dolentes Patres compatimur; sed media etiam nabis non
deerunt, queis praeter compassionem etiam cum effectu possimus
sarciré eorum dolores; cupimus ea propter ut A. V. has litteras
ipsis legendas tradat, ut sic videant nos eorum preces non solum
benigno Iavore excepisse: sed praeteren paratos esse etiam eosdem
modis omnibus oonsolari:

Post alia:
Et revera praeventi, ut eramus ab iis duobus Pastoribus vix

credere potuimus quin dissentiret Ds. archipresbyter;
Post alia:
Sed interim praestat animadvertere, quod non agitur de Pas-

toratu vacante pel' obiturn.
Post alia:
Quidquid itaque sit, iste Pastor senior nondum est mortuus,

nosque eum adhuc ut Pasterem recognoscimus et recognovimus.
Ampme Dis V. addictissimus.

Bruxellis 15 Augusti 1774.
Jh. Ma Archiepe Rbadien. Nunts Apeus.

2) Door Seer. Roijer als accordeerend geteekend uittreksel uit
een brief, geadresseerd evenals de vorige:

Amplme Dne.
Post alia.
De Pastoratu autem Deldensi nil aliud addam, nise me nun-

quam passurum junior ille Tuesse defuueto Patruo permaneat in
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dat intussohen de voorige Heer Nuntius van Brusse,

na Romen herroepen sijnde, het tegenswaardig Hooft
der Nuntiatuure, den Aarts Bisschop Ignatius Busca,
deeze zaak meede in overweginge genomen hebbende,
datelijk ontdekt heeft dat de sendinge op den tegens-
woordigen sig wanende Pastor van Delden G. Tuesse
sub- en opreptief verkregen was;

En oversulx goedgevonden heeft, om den onder-
geschreven Suppliant, als bijna vier jaren ouder
capellaan zijnde dan de Priester Teuze, eu dus uijt
geen passie, drift of animositeit, maar om wettige
redenen met de statie van Delden te voorsien, uijt-
wijsens de acte van admissie ofte zendinge hiernevens
sub D;

Dat de ondergetekende egter, schoon wel de ver-
sekeringe hebbende, van met deese statie te sullen
worden voorsien, voor het bekoomen der acte van

Pastoratu, quod enim ExcffiUS Dnus tune coustituit, sanete et
religiose servabitur, et a successore Nuntio servaturn iri pro
certo babeatis.

Cetenun quod dignissimo Nepoti vestro significavi, iIlud ideo
tantum a me peractum est, ut vobis ope iIlius media indicarem,
quibus junior iste Pastor usus est ad extorquendam Pastoratus
Collationem, displicet sane quod sensus mei non recte vobis sint
redditi. Itaque animo sitis constanti, neque quicquam vereatur
bac in re A. V. pectus ego ferreum et ostendam, et praebebo
semper ad servandam aequissimam justissimamque vestram vo-
luntatem tempestive tantum modo me vel successorem EXClllUffi

D. Nuntium de obitu veri Pastoris, Senioris nempe Teusse, ubi
contigerit, admonendum curetis, atque sine mora majores Litteras
pro altera dignissimo Missionario ad Deldensem Pastoraturn vos
acoopturos esse persuasi sitis. Deum interim preoor sensus verae
submissionis et obedientiae junicri Teusse aspiret et omne dicor
observantia.

Ais Vae
Bruxellis 13 IXbris 1775.

Addiotissimus famulus et obsequus
Jo. Ant. Maggiara. Nuntiaturae Administrator.
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aanstellinge tot Pastor van Delden, best gedagt heeft,
om den Heere Land Droste van Twenthe, de intentie
van den Heere Nnntius voor te stellen en van dit
geheele geval kennis te geeven;

Dat den suppliant na bekominge der acte van de
commissie, sig ook op den 18 October jongstleden,
nader bij welgemelte syn Excellentie heeft geaddres-
seert, met Eerbiedig verzoek van admissie, om inge-
volge placaat van den jaare 1732 van den 9 April
met deese statie van Delden na vertooninge der Acte
van aanstellinge daarbij gerequireerd voorsien te
mogen worden, vermits hij een inboorling dezer staat,
als in Twenthe tot Delden gebooren sijnde, en een
wereld Priester is, gelijk hierover geen speculatie
kan vallen, vermids hij in het Haxbergsche reets tot
capellaan geadmitteert is geworden;

Dan dat welgemelte Reere Droste die admissie
verweijgerende is, zoo lange de Heere Nuntius de
redenen niet wil communiceren, waarom de vorige
zendinge onwettig en wederroepen is geworden.

Niettegenstaande hij suppliant den Heere Land
Droste ook heeft laten sien het Extract der brieven
door den vorigen Heer Nuntius aan den Aarts Priester
van Twenthe geschreven, hiernevens sub A, waarbij
genoegsaam geblijkt, dat syn Excellentie misleiid was
geworden;

Dat den suppliant onder eerhiedigheyd vermeend,
eenig en alleen tot deese statie beregtigd te sijn, wijl
dat de Heere Nuntius, ingevolge goedgunstige per-
missie en toelatinge van UEdie Mogg. bij diverse
vlaccaten, bijsonderlijk dat van den 9 April des jaars
1732 het regt van statien te vergeeven, exerceert.

Op deze en meerder aangevoerde gronden verzocht
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Bruggink, dat R. en St. zouden gelieven hem te
ondersteunen en bij te staan, dat bij ingevolge sijne
bekomen acte van aanstelling, in bet bezit van de
statie of pastorie van Delden gesteld werd of als
Pastor mocbt worden geadmitteerd.

R. en St. na het verzoek, dat 22 October 1776 te
Zwolle was overgegeven, in handen van de Gecom-
mi tteerden tot de kerkelijke zaken gesteld te hebben,
beschikten hierop afwijzend 30 October d.a.v., zich
geheel aansluitende aan het rapport der gecommit-
teerden, luidende: "dat bij de overweeging der pointen
"aan hun ter examinatie gedemandeerd, geene der
"minste is voorgekoomen het point der missien van
"de Roomsche Priesteren in deeze Provincie allezints
"dependeerende van de willekeurige begrippen van de
"Roomsche Geestelijkheijd ofte wel den Nuntius van
"den Paus te Brussel resideerende en omt.rent bet-
"welke de voorziening van Ridderschap en Steden
"om veelvuldige reedenen ten hoogsten noodzaakelijk
"is geworden, voornaamlijk ook daarom, dat dezelve
"missien niet alleen worden afgegeeven ter vervullinge
"van statiën, die door de dood der Roomscbe Pries-
"teren zijn vacant geworden, maar ook wel wanneer
"de Priesteren nog in leeven en in functie zijn, en
"om de een of andere reden bij dezelve suspect ge-
"worden, hetgeen al ras gebeurd, wanneer deeze of
"geene na derzelver begrippen zig te veel geinclineerd
"betoond, om de politijke beveelen der hooge overig-
"heijd te obtempereeren, hetwelk de volmaakte de-
"pendentie van den Roomsehen Stoel klaar aan den
"dag legt en de mindere mooglijkheijd om de Roomsche
"ingezeetenen aan bunne verpligtingen omtrent de
"wettige overigbeijd te houden, waarvan' Ridd. en
"Steden in verscheijde voorvallen de bewijzen hebben
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"moeten ontwaar wordeti, alwaaromme zij provisioneel
"ten opzigte van het voorgemelde en onder reserve
"van hun nadsr rapport omtrent de missien in 't ge-
"neraai, ,;,an gedagten zijn, dat Ridd. en Steden, appro-
"beerende het g'een door den Heere Droste van Twente
"met het verweigeren zijner approbatie op de nieuwe
"afgegeevene acte van den Nuntius Busca, in faveur
"van den Roomsehen Priester Lambertus Bruggink,
"is gedaan, zouden behooren te verstaan, dat dezelve
"missie niet zal worden aangenoomen nogte geap-
"probeeI'd, maar den voorigen Roomsehen Priester
"gemaintineerd contra qnoscnnque op deeze zijne
"statie, bij poene, indien er iets door de directie van
"de Roomsche Geestelijkheiid of andere van de Room-
"sche Religie binnen deeze Provincie, daar teegen
"mogt worden ondernoomen, alsdan teegen alle de-
"geene die daar aan de hand leenen, zal worden ge-
"procedeert als teegen openbaare veragters en over-
"treeders van's Lands wetten zal behooren."

Te Hengelo had de Roomschgezinde gemeente,
aangemoedigd door art. 10 van het RegI. van 11 April
1778, zich in October tot R. en St. gewend, te kennen
gevende, dat zij sedert een reeks vau jaren hare
getolereerde godsdienstoefening ambulatoir om den
anderen Zondag tegen betaling van huurgeld had
moeten houden aan twee boerenhuizen, het Hertuelink
in Woolde en het Roesink, bet eerste een balf uur,
het andere 11/4 uur van het dorp gelegen, dat de
kerkgangers op de slechte, onbegaanbare wegen der-
waarts aan vele onaangenaamheden van wind en weer
zich moeten blootstellen, maar ook hun godsdienst
in tegenwoordigbeid van bet vee moeten verrichten,
waardoor zij dikwijls in hun aandacht worden ge-
stoord, dat bierdoor ook veel nering aan bet dorp
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Hengelo wordt onttrokken. De onderteekenaars,
BERENT ENSINK~HERMANUSWILBRINK, ALBERTGELINK
en BAR'l'HOLOMEUSMASELANDverzochten daarom, onder
overlegging eener teekening, om eene "kerkschure"
van ongeveer 100 voeten lengte en 30 breedte in
den zoogenaamden Weemengaarde bij Hengelo, een
plaats, die niet aan den weg en in een afgelegen
hoek ligt, te mogen zetten en daar onder hunnen
priester, den pastoor van Delden, hunnen godsdienst
te verrichten, waardoor ook het dorp Hengelo zeer
zoude worden bevoordeeld.

Bij nader rekwest drongen dezelfde personen in
'1 IJ.&!) op inwilliging van hun verzoek aan, waarop
l 25 October l1.g·fi goedgunstig werd beschikt.

De "Post van den Neder-Rhijn" 1) vermeldt deze
vergunning der Staten om, zonder betaling van eenige
recognitie, een kerkhuis te bouwen onder toevoeging,
dat de inwoners van Hengelo de kosten van eene
nieuwe kerk niet kunnende g-oedmaken, eene inza-
meling deden, waarbij bleek, dat hunne Protestantsche
landgenooten ruim zoo veel als de Roomschgezinden
badden bijgedragen, terwijl vele onroomsche eigen-
geërfden boomen, tot timmerhout bekwaam: in hunne
bosschen deden vellen tot dienst van de Hengelosche
roomscbe kerk, dat door minvermogende boeren,
zonder eenige betaling van vracht, aangevoerd werd.

Hengelo bleef onder den pastoor Teusse te Delden
ressorteeren tot diens overlijden in 1803, terwijl als
deservitor in 1795 optrad L. GELINK, die als pastoor
te Hengelo opvolgde.

Het derde kerkhuis in het gericht Delden was te
Hengevelde en wel op de hofstede "het Slot", een

1) Deel IX, 983.
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uurtje van Goor. In de naamlijst der EE. Heeren
Pastoors van de Hollandsche Zending over de jaren
1710-1770 1) heet de statie Gom' en 't Slot; daarin
worden genoemd: MELCHIORMEDffiN1708-17, GERARDTIS
ENSMA.N1717-37, GERARDUSTEus,SE 1737-44, FRAN-
CISCUSBERNARDUSBLOEMEN1744-57 en CHRISTIAANHOLT
1757·-87, zoodat hieruit de opvolging, bij Geerdink
(blz. 295) vermeld, moet worden aangevuld en verbeterd.

Genoemde Gerardus 'l'eusse noemde ze in 1741 de
statio Goorensis 2); de laatstgenoemde pastoor Holt
noemde zich "rooms priester op Slot in Hengeveldt"
in de op 22 Mei 1778 door bern afgelegde, met twee
lidmaten PH. GROOTHEDDEen J. B. SLOET onder-
teekende, verklaring aan R. en St., dat in zijne statie
slechts één kerkbuis was, gelegen in de buurtschap
Hengevelde, bestemd tot waarneming van den Room-
schen godsdienst voor de ingezetenen van Goor, tot
welk kerkhuis ongeveer 1000 lidmaten, zoo uit Goor
en Hengevelde, als uit de heerlijkheid Borkulo en
omliggende dorpen beboeren. In deze verklaring
geeft hij op, dat zoowel de dagelijksche als de Zon-
.dagSche Dienst door hem verricht werd in het kerk-
huis, dat een is met zijne woning en dat hij niet
weet, wanneer dit is toegestaan, maar wel dat het,
zoolang menschen heugt, zoo geschied is.

In 1774 werd in banden van den Drost van
Twentbe een verzoek gesteld van J. C. J. BARONVON

RAET 3) "als Eygenaer van t Slott te Hengeveld,

1) Archief v. d. Gesch. v. h. Aartsbisdom Utrecht II, 160, IV, 116.
2) Idem I, 79.
S) Johan Caspar Joseph von Raet was een zoon van Alexander

Willem von Raet en Gerhardina Margaretha Catharina van Sta-
verden tot de Berghorst en getrouwd met Juliana Wilhelmina
Bentinck tot Brekkelenkamp, (F. F. VOIl Raet. Beijträge zur
Gesch. Westphalens I, 230).

-
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gerigts Delden", waar sedert jaren de Roomsche
godsdienst werd gehouden, om de zeer kleine kerk-
schuur aldaar zooveel te mogen vergrooten en aan-
timmeren, "dat de gemeente daerbinnen volkomen
kan bevat worden."

Dat de godsdienstoefeningen vroeger beurtelings
daar en op het huis Hekeren gehouden werden, volgt
uit een in 1771 aan den Landdrost ingediend rekwest
van O. M. BElL"TUlCK1) en andere leden van de roomscha
gemeente te Goor, dat 4 Sept. 1771 door dezen ge-
renvoyeerd werd aan R. en St. In dit rekwest werd
aangevoerd, dat zij thans tot waarneming van hun
godsdienst ongeveer een uur moeten gaan en zich
naar een ander gericht begeven, dat de priester
eigenlijk zijne missie "op Goor en niet op Slott"
heeft en dat voor dezen de dienst ouk op den Huize
Heekeren plaats vond; waar de plaats daartoe nog
met weinig moeite zoude kunnen ingericht worden,
dat door de sterfgevallen en andere omstandigheden,
op den huize Heekeren voorgevallen, de uitoefening
er van daar is geraakt en geheel op het Slot ge-
komen tot groot nadeel van verzoekers en van de
gemeene ingezetenen door het verval van de nering
en hantering.

Terwijlomtrent de vroegere uitoefening van den
godsdienst op Heekeren door den op het Slot wo-
nenden priester attesten van oude menschen werden
overgelegd, werd daarbij gevoegd eene in curia door
den secretaris van Goor J. C. POTHOFFgeteekende
verklaring van 1 Febr. 1768, dat de Burgemeesteren
van Goor het wel mochten lijden, dat de Roomsche

') Bentinek van Brekkelenkamp was destijds eigenaar van
Heekeren.



·.{

80

borgers der stad als van ouds hun godsdienst op
Reekeren of bij de stad Goor uitoefenden, terwijl
ook daardoor de nering der kooplieden en "andere
hantteringen" begunstigd werden.

Ret verzoek strekte om verlof te bekomen om
den godsdienst "soa nu geheel op het Slott word
"gehouden, voor de helft gelijk voor desen weder
"vrij op den Huise Heekeren te mogen oefenen en
"voorts haar Priester te injungeren sulx aldaar te
"doen op den sel ven voet als zijn praedecesseuren
"hebben gedaan" en werd met een nader soortgelijk
verzoek, door Dr. J. J. SLA.T~;RUS,namens de leden
der roomsche kerkgemeente aan R. en St. ingediend,
waarin ook aangevoerd werd, dat "niets nieuws, op-
"sigtelijks of dat tot er~ernisse, schade of nadeel der
"Gereformeerde gemeente van Goor of eenige andere
"verstrekt, getenteert of verzogt word", bij be-
schikking van 12 Maart 1772 van de hand gewezen;
zulks terwijl de landdrost S. V. G. L. graaf van
Heiden Hompesch van advies was, dat het verzoek
"sonder eenige difficulteyt of praejudicie voor de
"Gereformeerde Gemeente zoude kunnen worden ge-
"accordeert. "

Onder een lateren pastoor, JOHANNESBRAMER,werd
eene kerk en pastorie te Wegdam en eene kapel te
Goor gebouwd, welke beide hij bediende; de pastorie
werd in 1806 naar Wegdam overgebracht en deze
parochie, ook Rengeveld genoemd, had als eersten
pastoor RERMANUSKOOK, die in 1809 van Koning
Lodewijk een geldsom kreeg om ook te Goor eene
pastorie te bouwen, waar JOHA.NNESEpPL.'lK in 1809
pastoor werd.
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I)

Il

Nadat de voormelde verzoeken van 1771 waren
afgewezen, deden de "rool11sgesinde inwoneren der
stede Goor" in 1776 op nieuween poging om een
kerkgebou w te Goor te krijgen; in hun verzoekschrift
aan R. en' St. stelden zij voorop: ~,dat voor deseu de
"Roomsche priester, schoon op het Slot te Hengevelde
.,gerigts Delden woonagtig, egter op alle son- en feest-
"dagen een dienst te Goor op den huise Hekeren ton
"dienste van de remonstranten plagt waar te nemen;

"dat na doode van wijlen den heer van Bekeren .
•.desselfs kinderen minderjarig en op school gelegd
"sijnde, voorts desselfs soon, de tegenswaardige heel'
"van Hekeren dell gereformeerden Godsdienst 0111-

"helsd hebbende, het doen van den dienst te Goor
"in onbruik geraakt is, soodat de remoustranten tans
"genoodsaakt sijn om alle son- en feestdagen een uur
"van Goor op het Slot ter kerk te gaan."

Behalve op de gewoonte, beroepen z~i zich op de
, gunstige ligging der stad Goor, om er een plaats nit

te kiezen voor het plegen van den roomsehen gods-
dienst, zonder ergernis der gereformeerden, en ook
op de instemming van den Magistraat van Goor, die
door een der Burgemeestereu, J. B. Anffmorth, het
rekwestdeed onderteekenen. waarbij verzocht werd
om binnen Goor een kerk of bedehuis te hebben.

Nadat dit rekwest in Februari 1777 in handen der
Gecommitteerden tot de kerkelijke zaken gesteld was,
werd er op aangeteekend, dat het vervallen was door
het rapport van 11 April 1778 en dus geroyeerd
moest worden.

Later, in 1782, werd door G. F. van Hugonpoth
tot Aerdt voor zijne schoonmoeder J. M. van Hövell
tot Westerflier. douairière Bentinek, aan R. en St.
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verzocht om op Heekeren als huiskapelaan toe te
laten J. A. DŒRAETHS,vicaris der St. Servaaskerk te
Maastricht, een wereldlijk geestelijke, die daar als
haar administrateur zoude optreden of wel een ander
door haar te kiezen wereldlijk geestelijke, dien zij op
haar voornoemd huis of elders in de provincie, waar
zij zich zou bevinden, den dienst zou laten doen.
Op 13 April 1782 werd daarop in zoo Vel' gnnstig
beschikt, dat haar toegestaan werd om voor haar en
haar huisgezin, maar voor geen anderen meer, den
dienst te lateu verrichten.

Nadat in 1786 afwijzend beschikt was op eeu re-
kwest van de "leden der roomsene godsdienst" te
Goor om binnen de stad of stadswigbold een kerk-
huis te mogen bou wen, daar er slechts weinig roomach-
gezinde huisgezinnen waren, werd op 13 April 1787
het rekwest van de Roomsche pastoor en gemeente
te Goor om op het land, de Höfste, een kerkhuis te
mogen bouwen, geaccordeerd, om daar door den
tijclelijken gewonen Priester of dool' den kapelaan,
evenals op het Slot, de diensten te doen verrichten,
mits de Pastoor van Goor, op het 8lot wonende, scha-
deloos werd gesteld voor een dan noodigen kapelaan.

Op 11 Maart 1789 werd het verzoek der Roomsche
gemeente te GOOI", om den kerkdienst op het huis
Heekeren in het bonwhuls uit te oefenen, totdat bet
kerkhuis te Goor gesticht zoude zijn, toegestaan.

Dit geschiedde na het overlijden van pastoor HOLT,
toen G. VAN DER LINDE pastoor op het 8lot was, die
in 1801 door voornoemden BRAIIIEH werd opgevolgd.

III

Onder het gericht Kedingen, waaronder eigenlijk
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de reeds besproken stan Goor behoorde, ressorteerden
ook de Rijssensche kwartieren Rijssen, Enter en
Wierden. In 1778 werd alleen te Rijssen een kerk-
huis aangetroffen, bediend door pastoor TH"EODORUS
ENSMAN.Deze was in 1761 opg-evolg-d aan JOANNES
HENJ~ICUSGEERDINK,die volgens eig-enhandige aan-
teekening in het parochiaal doopreg-ister; tersecretarie
te Rijssen berustende, in 1757 hiel' de bediening
aanvaardde en 15 October 1757 de eerste doops-
inschrijving deed 1). In 1758 had de statie 580 com-
municanten en bij bet jus binandi, d. i. het recbt
om tweemaal per dag de mis te bedienen 2). Zijn
voorganger was EGBER'1'BERHAYINK3), die hier van
1739 tot 1757 stond.

Op 20 October 1760 begint eene andere hand in
het doopboek, zoodat moet aangenomen worden, dat
Geerdink reeds in 1760 - al is het ook eerst tij-
delijk - vervangen is door Ensman, een broeder
(niet filius uterinus, zooals Geerdink. ·blz. 379, ver-'
meldt) van Henricus Ensman, pastoor te Oldenzaal.

Welke opgaven de pastoor en kerkmeesters te
Rijssen in 1778 gedaan hebben, is mij niet gebleken:
deze ontbreken in het pakket, waarin stukken van
1781 en 1786 worden aangetroffen.

In 1781 was bet oude altaar in het kerkgebouw

') Volgens de lijst in Ach. Aartsb. II 159, werd hij in 1760
opgevolgd; volgens Geerdink. blz. 379, heette hij Wilhelm Geer-
dink, geboren te Nunter (Nntter) bij Ootmarsum eu overleed hij,
ua korten tijd pastoor te R. geweest te zijn, aan waterzucht.
. ?) Arch. Aartsb. VIII, 369.

S) Geerdink. blz. 379, noemt hem Abrahamink, ook Braam;
hij zou 21 Juni 1705 te Agelo geboren ziju; het parochiaal doop-
boek, tel' secretarie te Ootmarsum berustende, geeft noch omtrent
hem, noch omtrent zijn opvolger, wiens geboorteplaats ook onder
de parochie Ootmarsum zoude zijn, eenig bericht. .
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in verval en hadden Derk Linteloo en Herm van Boxel
zich namens de Rijssenscbe Ruomsche gemeente tot
den Landdrost g-ewend om het te mog-en vervangen
door een nieuw, die hen naar R. en St. verwees, tot
wie de tweede genoemde zich met Hermannus Meyers
met gelijk verzoek wendde, onder verklaring, dat zij
zich naar het Reglement van ] 1 :\pril 1778 zouden
g-edragen, welk verzoek bij beschikking van 3 April
1781 werd toegestaan.

In 1786 was aan de orde een streven van de
Roomsche bevolking- te Enter om een zelfstandig
kerkg-ebouw te verkrijgen, welk streven bij den pa-
rochus te Rijssen geen gunstig onthaal vond.,

"De Roomsch Catholique gemeente van Enter be-
"staande uit ongeveer hondart huijsgesinnen" wendde
zich in Maart van dit jaar tot R. en St., betoog-ende,
"dat sij sedert de retorrnatie altoos en onafgebroken
Ilhet gelnk hebben gehad van op onderscheiden
"plaatsen in hun dorp in boerenhuijsen of sogenaamde
"kerksehuiren hunnen godsdienst te mogen verrigten,
"en dat densel ven altoos is waargenomen door den
.tijdelijken Roomseh priester van Rijssen;

~,dat sij voor ongeveer elf jaren het ongeluk hebben
"gehad, dat buiten hun remonstranten voorkennisse,
"mogelijk alleen op instantie van die van Rijssen, die
~,daarbij wegens de noodsakelijk moetende gedaan
"worden verteringen (verbeteringen?) seer geinteres-
"seerd sijn, dat bij eene Resolutie van UWEd. Mog.
"is goedgevonden dat den Roomseh Priester van
"Rijssen den ordinairen kerkdienst alleen binnen
"Rijssen zoude verrigten."

Zij betoogden, dat zij 1 à It uur en bij hoog
water 'wel 2 uur van Rijssen verwijderd en daardoor
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in de uitoefening van hun godsdienst zeer bemoeilijkt
zijn, dat zij zelfs verplicht zijn hunne ouden van
dagon, vrouwen eu kinderen op wagens of karreu el'
heen te vervoeren, terwijl zij bovendien aan deo
Rijssenschen priester en tot onderhoud der kerk
moeten contribueeren. Zij z\in van oordeel, dat zij
een voor hen genoegzaam kerkhuis kunnen bouwen
en onderhouden en daarenboven een Priester voor
eigen rekening.

"Op het voetspoor van andere merkelijk onsterker
"Roomsche gemeenten in dit quartier." verzoeken zij
verlof tot bouwen van een kerkhuis en bet waar-
nemen van den dienst daarin door een Priester. Op
de inwilliging van dit verzoekschrift, door Fr. J.
Lokamp en A. Bergerink uit aller naam onderteekend.
van Maart 1786 werd bij nador rekwest door de-
zelfden onderteekend aangedrongen, nadat hun bij
beschikking van ti April was opgedragen, zich met
den Priester te Rijssen te "vergelijken" en schik-
kingen te maken omtrent het houden van den kerk-
dienst te Rijssen en Enter. Zij waren in hun aan-
gewende pogingen niet geslaagd; zelfs het aanbod
van onderhoud van een kapelaan werd afgewezen
en zij schreven dit enkel en alleen, zoo het schijnt,
toe aan de "hoofdigheid van den priester te "Rijssen
"en het gevreesd wordende gemis van ,voordeel, dat
"eenige ingesetenen van Rijssen daarbij zouden komen
"te lijden."

Heel vriendelijk luidt het b~i het verzoek overge-
legde door den pastoor geschreven briefje niet, dat
ik hier inlasch : "Indien Franciscus Joseph Lookamp
"en Arend Borgerink met 'I'heodorus Ensman Rooms
"Priester van Rijsseo eo met de opsienders van de
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"gemeente van Rijssen iets te sproken hebben, zoo
"verwagten de ondergeschreveneu Franciscns Joseph
"Lokamp er~ Arend Borgerink den 9 Julij, zijnde
"morgen, na den laesten dienst an het hutis van Jan
"Adolph Meijer.

Rijssen den 8 J nlij 1786.
(get.) THEODQR,USEl'ŒJlIAN Rooms pl'.

HA RMANNUS VAN BOXEL.
JaANNES TUSVELT

namens alle man."
Van de zijde van den pastoor, zich noemende

roomsoli priester van de Beorusene gemeente te Rijssen,
Enter en Wierden, en de ingezetenen der Roomsche
Religie te Rijssen werd ter voldoening aan voren-
vermelde beschikking van 6 April 1786 ook eene
memorie ingediend aan R. en St., ten betooge, dat
er te Enter geen kerkhnis behoorde gebouwd te
worden eo geteekend behalve door den pastoor, door
van Boxel en Tnsvelt voornoemd en door Harmanuus
Geerlink. Jan Willom Koedijk en Jan Hendrik Slag-
hekke.

In deze memorie wordt vooropgesteld dat zij "met
"ùe uiterste gevoelens van dankbaarheid erkennen
"de toegenegenheid", door R. en St. "in deeze dazen
lIaan de Roomsgezinden doezel' Provincie betoond
"wordende, in het toelaten van vermeerdering van
"derzelver kerkhuizen eu Priesteren." Zij meenen
echter. dat deze vrijgevigheid hare grenzen moet
hebben en dat, waoneer eene gemeente zoodanig tot
een genootschap onder eenen Priester is vereenigd,
dat deze el' een fatsoen lijk onderhoud heeft, het "niet
"billijk is uit eene van ouds standgrijpende societeit
',van dien aard, tot nadeel van degenen, die daartoe
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"niet genegen zijn, te scheiden en dus eenig gedeelte
"van de gemeente met een ondragelijken nieuwen
.Jast, om meer dan te voren tot bet onderhoud van
"eenen Priester en kerkhuis te moeten opbreng-en,
"tegen deszelfs wit en dank te bezwaaren."

En voorts dat "wanneer niet genoegzaam van het
"groot vermoogen der deelen eener Gemeente blijkt,
"alsdan de voorbaarige deeling der gemeenten een
"rlubbeld inconvenient noodwendig tengevolge bebben
,:moet: als naamlijk niet alleen dat de ingezetenen
"daar door in bunne middelen, nit eenen verkeerden
"ijver tot nadeel van de Lauds Schatkist en van
"bunne Goedsheeren, worden verzwakt, maar ook dat
"zulk een te verre gaande lust, van biertoe geld te
"besteeden, yan geen laugen duur zijn kan: of dat
"zij, dit al aanstonds bemerkende- een al te gering
"bestaan aan bunne Priesters toevoegen."

Hiervan zijn voor de gemeenten en voor bet ge-
meenebest zeer nadeeJige gevolgen te wachten, daar
het zeer bezwaarlijk zal zijn om aldaar Priesters van
zulk een geleerdheid, omgang en bekwaamheid te
bekomen, als ten hoogste noodzakelijk is, om het
yolk grondig in den godsdienst te onderwijzen en
betzelve op den rechten weg van een onberispelijk
gedrag te leiden, als tot behoud van eensgezindbeirl
en goede harmonie tusschen ingezetenen van ver-
scheiden godsdienst, en vooralook tot genegen ge-
hoorzaamheid aan de Overheid vereischt wordt. Man-
nen van aanmerkelijke geleerdbeid en bekwaamheid
zullen zich uit vreeze voor een slecht en gemeen
onderhoud, zooveel mogelijk, van zulke sobere Priester-
schappen onttrekken.

Al deze inconvenienten zouden hier plaats vinden
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als R. en St. aan die van Enter een bijzonder kerk-
huis toestonden, waarin door een Priester of kapelaan
afzonderlijk dienst zou worden gedaan.

Rijssen zou niet in staat zijn om zonder Enter en
Wierden een kerkhuis en Priester te onderhouden i

de pastoor verklaarde zich niet in staat om uit zijn
tegenwoordige inkomsten een kapelaan te onder-
houden i die van Enter waren te gering bemiddeld
om een genoegzame som voor den kapelaan op te
brengen. Eu eindelijk is bet te duchten dat die van
Wierden ook een afzonderlijk kerkhuis en peiester
of kapelaan zouden aan vragen. 1)

Mitsdien verzochten zij, dat de landsvaderlijke zorg
van R. en St. niet zou toestaan het bouwen van een
kerkhuis te Enter en het hebben van een Priester,
om aldaar dienst te doen.

Op 8 December 1786 hebben R. en St. afwijzend
beschikt.

In het verzoek van Enter wordt melding gemaakt
van een beschikking, elf jaar geleden. Uit de consi-
deratien en berigt van dell' landdrost van Twenthe
over eenige roomscha kerken aldaar van 1775 blijkt,
dat dool' Rijssensche Roomscbe ingezetenen in 1774
verzocht was, om hun godsdienst in hun kerkhuis
binnen Rijssen op alle tijden te mogen uitoefenen,
zonder in het vervolg verplicht te zijn hun leer buiten
Rijssen te exerceeren. De uitoefening had om den
anderen Zondag plaats in het kerkhuis te Rijssen en
onder Enter in het buis op het goed Leyerweert,

J) Dit IS JU tegen praak met de zinsnede bij Geerdink. blz.
379: "hij liet gaarne toe, dat Wierden en Enter eigene pastorien
"werden", tenzij hij in lateren tijd van gevoelen veranderd is.
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toebeboorende aan den richter Cramer te Delden, die
dit buis niet wilde vergronten.

Het advies luidde hieromtrent: "Wel verre dog,
"dat bier door eenig ruijmer voorregt aan die Lieden
"word toegestaan, binden UEd.Mog. hier dool' deselve
"met usauwer banden aan bunnen pligt, verhoeden
"rlaardoor onderscbeidene spoorloosheden, op het
~,Leijerweert niet wel te verhoeden, en ontdoen sig
"te ~elijk met het bevoordeelen der neering en hand-
~,teeringen, binnen het steedjen Rijssen, van dit tweede
"kerkhuijs, binnen deesen kring, om hier niet bij te
"voegen dat de gesteldbeid van het Leijerweert de
"vergrootingen van het Huijs, waarop niet buijten
"reeden, meermaelen is aangedrongen, geensints
"schijnt te permitteeren en dus dit kerkhuijs niet
"sonder veel inconvenientie naar elders diende te
"worden verplaast."

•

(Wat'dt uooriqexet 1)). Mr. R. E. H.

") Deze belofte zal vermoedelijk niet kunnen worden vervuld.
Bij den dood des schrijvers bevond zich in handen van don
secretaris nog slechts een klein gedeelte van het vierde stuk van
dit opstel, handelende over het richterambt Borne. Op goede
gronden mag worden aangenomen, dat het overige nog niet voor
den druk gereed was. (N. v. d. Seer.)



EENIGE MEDEDEELINGEN OM'fRENT KUINRE.

Voor zoover mij bekend -is, bestaan vall het vlek
Ruime twee plattegronden. De oudste is een teeke-
ning van Jacobus van Deventer, de andere een ge-
drukte van de vesting Kuinre - de schans - be-
staande uit vijf gebrekkig geflankeerde bastions.
Volgens de eerste heeft Kuinre, binnendijks gelegen,
een lang gerekten vorm, aan welks zuidelijk uiteinde
de kerk ligt; de tweede vertoont de buitendijks ge-
legen schans. Deze schans komt ook voor op de
fraaie, getoekende kaart van S. Kupfer, in mijn bezit
en uit omstreeks 1723, en op de gedrukte kaart van
de Lat van 1743. Op de laatste kaart met het bij-
schrift, dat de schans door de zee "geruïneerd" is.

Ofschoon ik mij niet in de geschiedenis der heer-
lijkheid Kuinre zal begeven, 7,00 moet ik toch aan-
stippen, dat op het einde der 14e eeuw hertog
Albrecht besloten had de Friezen te onderwerpen.
De Heer Herman van Ruime, die zich eerst bij de
Friezen had aangesloten, koos plotseli ng partij VOOI'

den hertog, die den 27 Augustus 1396 te Kuinre
landde. W ij zullen de tochten van dell hertog niet
verder volgen, maar er alleen op wijzen, dat Kuinre
de basis dreigde te worden van de krijgsonderne-
mingen tegen de Friezen. De bisschop van Utrecht,
Frederik van Blankenheim, zag met leede oogen> de
pogingen van den graaf van Holland aan. Het sticht
maakte immers ook aanspraak op een deel van
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Friesland! Vandaar dan ook, dat de bisschop trachtte
Kuinre In zijn bezit te krijgen, hetgeen hem in 1407
bij verdrag met Herman van Kuinre en zijne beide
zonen gelukte.

Uit dit kort overzicht blijkt het militair belang van
Kuinre in die dagen.

De schans, waarvan wij reeds spraken, bestond
toen nog niet, maar wel een kasteel, dat reeds in
de 12e eeuw vermeld wordt en waarvan wij alleen
weten, dat het ten slotte een langwerpig vierkant
gebouw vormde, op de hoeken van ronde torens
voorzien. Een denkbeeld van den omvang van het
kasteel krijgen wU uit de opgave van zijne bewape-
ning en krijgsvoorraden in 1413. In genoemd jaar
was op het huis aanwezig:

,,12 st.eenbussen ende dair sijn mede 2 camerbussen,"
"vijff loetbussen,"
.,om cruede dat gemaeckt was ende reijscap, dat

men crnijtt aff maken sal, 't samen 1 smael tonnen."
,,800 bussen steen"
,,13 armburst" en
"vijfl' ton nen pij 11."
Frederik van Blankonlieim, in bet bezit van het

slot, liet het aanmerkelijk vertimmeren, waartoe Ü1

1408 Kampen 50 en Deventer 100 oude schilden
leende, terwijl hij den .30 November 1414 bekende
o. m. aan Brune van Laar schuldig te zijn 29, Geld.
gulden voor hout en planken tot timmering van het
buis te Kuinre Dat die timmering aanmerkelijk was
vernemen we van Frederik van Blankenheim zelf,
toen hij verklaarde, dat hij het slot "van nijs uten
gronde doen maken heeft." De gedane uitgaven vindt
men nog jaren lang vermeld. Zoo verklaarde den
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5 October 1427 Rudolph van Diepholt vanwegen zijn
voorganger Frederik van Blankenheim aan Willeru
Tijacen, kastelein te Ruime, schuldig te zijn 2000
fransche schilden, van 3 heeren pond het stuk, o. m.
wegens timmering en andere noodzakelijke uitgaven
voor het huis.

Maar hiermede was het nog niet gedaan. Dezelfde
bisschop bekende den 28 Maart 1430 een zeker be-
drag schuldig te zijn aan Wibbolt van Wermeloe
o. m. voor de timmering van het huis te Kuinre,

Die timmeringen sloten stellig een herziening der
bewapening in. De kastelein Seijtie van de Water
somt haar op als toen te bestaan uit:

2 camerbussen, 5 vogelers, 5 loetbussen. Van een
,,?leyne metalen busse" zegt hij, dat zij niet deugt
en dat hij er den .rneyster" over gesproken heeft,
die er spijze bij doen zal en dan een "nye kamer-
busse" zal gieten.

De voorraad steenen voor het geschut bedraagt
tusscben de 3 à 400. Verder is aanwezig ~,een deel
loed" en It ton gemaekt buskruit. Aangekocht heeft
hij een ton salpeter, een ton zwavel en l~· ton
kolen, hiervan, zegt hij, "mach men crude aff maken,
wanneer men will." De voorraad armborsten geeft
hij op als te bestaan op het huis uit: 9 "cluppel
arrnborste", terwijl hij zelf 4 "cluppel arrnborste"
heeft en zijne gezellen nog 11 "hoernen arrnborste"
en tevens de beschikking over 5 "tonne p.ijle".

Wij zullen den reeds gedrukten inventaris van het
gereedschap in 1427 1) stilzwijgend voorbijgaan en
alleen opmerkzaam maken, dat de volgende ver-

1) Bijdragen tot de Geschiedenis van OverijssI, XI, blz. 368 vlg.



93

treeken enz. van het huis er in genoemd worden:
"die bussencamer", de "buttelr\ie", de "kelre", de
"backers kelre", de "koeken", het "vangenhuys", de
"camer" en de "zael", de stallen (het waakhuis) en
het "bouhnijs".

De uitgaven voor. het huis en het leenen van geld
tot herstel blijven in volgende tijden voortduren. Zoo
bekent bisschop Rudolf den 29 September 1446 van
Kampen 200 fr. schilden geleend te hebben tot tim-
mering van het huis. Kort er na wordt met geld,
van Evert Cruse geleend, aan het huis een bolwerk
tegen de zee opgeworpen: Dit bedrag oorspronkelijk --
6 Maart 1455 - 135 rh. gulden, wordt 17 October
145 rh. gulden, met inbegrip van de vertimmering
aan het huis gedaan.

Maar niettegenstaande al die uitgaven wordt in
1492 getuigd, dat het huis gedeeltelijk neergevallen
is en worden voor de optimmering en het herstel
van het bolwerk 200 gouden rh. gulden beschikbaar
gesteld.

Naast dit kasteel lag in vroegere eeuwen het kerk-
gebouw. Op den plattegrond van van Deventer behoort
het huis tot de geschiedenis. Aan zijne bewoners
herinnert nog de Kasteleinsdijk aan zee ten oosten
van Kuinre.

Tevens mist men op de kaart van van Deventer
nog de schans.

Uit de mededeelingen omtrent de krijgsbedrijven
te KUIme valt af te leiden, dat indertijd tusschen
het verdwijnen van het kasteel en het opwerpen VHn
de schans de kerk een rol als versterking speelde.

De plaats was gaandeweg uit een militair oogpunt
van waarde veranderd. De basis tegen Friesland was
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een struikelblok geworden op den weg van en naar
Friesland.

Den l7 October 1508 werd nog- het h u is en vlek
Kuinre dool' hertog- Karel van Gelre, midden in den
vrede, met 60 of 70 man bezet. Kort er op vernemen
wij, dat het kasteel zeer vervallen was en zonder be
zetti ng. Een zending der provincie in 1531 naar
Brussel kreeg o. m. in last te verzoeken: het herstel
van het slot en het voorzien er van met krijgsvolk,
geschut en kruit: maal' op dezen wensch schijnt geen
acht geslagen te zijn. Kort el op werd het verlaten
en afgebroken.

Alvorens echter voor goed van Jiet slot afscheid te
nemen, willen wij nog mededeelsn, dat vóór de brug
van het huis recht g-ehollden werd en dat er een
kastelein, .meestal tevens burggraa], op was, die in
overleg met de drie groote steden door den bisschop
voor een zeker aantal jaren benoemd werd. 1) Toen
het kasteel later tot de geschiedenis behoorde, bleef
toch het casteleinschap van Kninre bestaan.

Toen Kuinre de Staatsche zijde p;ekozen had, :,be-
schanzte" Grovestins, die op den Kuynder lag, het
vlek, maar van de schans, die hij el' maakte, wordt
gezegd, dat zij "een seer slechte" was.

Tijdeus de belegering van Steenwijk door Rennenberg
overrompelde den 23 October 1580 een hoop knechten
en ruiters het vlek, plunderden en verlieten het..

In Maart 1581 belegerden Engelschen, Walen en
soldaten van den ritmeester Isselstein de kerk, die
de Rennenbergschen "sterk bewalt" hadden. Na eenige
dagen ging zij bij verdrag over.

') Zie de lijst del' kasteleins, voor zoover wij die vinden
konden, in Bijlage I.
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Na dien tijd vinden wij de schans te Kuinre ver-
meid, binnen wier wallen de eerste kerk van Kuinre
lag. 1) Den 28 Mei 1611 besloten Ridderschap en
Steden, nat de gedeputeerden te 's Gravenhage be-
vorderen zouden, dat de schansen Blokzijl en Kuinder
ter beschikking van de landschap zouden gelaten
worden. Den 3 September 1623 waren Ridderschap
en Steden bezorgd omtrent bet weerstandsvermogen
der schans en besloten aan de Staten van Noord-
Holland te schrijven om eenige te committeeren om
met gedeputeerden uit Ridderschap en Steden in
couferentie te komen en te overleggen wat defecten
noch worden bevonden wegens die fortificatie van
Blocksijll ende Cuinder, alsmede over de voorzieninge
in de munitie. Welke uitwerking dit besluit had,
vermeldt ons de geschiedenis niet, alleen weten wU,
dat Kuinre in 1629 een versterkte plaats genoemd
wordt, wier krijgswaarde toen echter niet op de proef
gesteld werd.

Jaren later treffen wij een verslag aan over de
sterkte, uitgebracht door de beeren Lintelo en Vriesen,
ingevolge een besluit van den Raad van State d.d.
22 ,Juli 1649. Dit rapport is merkwaardig, omdat
het niet alleen den toestand der versterking weer-
geeft en hare bewapening, maar ook eenige inlich-
tingen omtrent de bezetting bevat. De heeren reisden
den 27 September 1649 van Blokzijl naar Kuinre,
"alwaer wij de onderhoudinge van de fortificatie wel
bevonden hebben Den majoor Dompselaer heeft ons
bij acte vertoont, dat hem d'ùnderhoudinge van deese
fortresse den 4 Augusti jonghstleden door de ge-

') Op het kaartje van Benttast. 1674, is de kerk in de schans.
duidelijk zichtbaar.
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committeerden van Noorthollandt voor den tijt van
vier jaeren, te beginnen den 2 November eerstee-
mende, ad 225 car. gul. jaerlix, hebben geprolongeert.
De voors. majoor beeft ons te kennen gegeven, dat
het conterscherp achter 'tnoordwester bollwerck soo
laech is, dat hetselve btj deurbreckiuge van de dijeken
daeromtrent, 't weick veeltijdts 's winters gebeurt, van
het seewaeter soude overlocpen ende in dien val
g-roote solrade all dese fortresse veroorsaecken, ver-
soeckende, dat wij tselve tot sijn decharge aen U Ed.
lVlog. willen rapporteeren, om ordre daerin te stellen.
Wij hebben bevonden, dat het huis, daer den lieute-
nant als commandeur van deese plaetse in placht
te woonen, mitsgaeders de baracken, daer de sol-
daeten in plachten te logeeren, ende oock de redoutte
bij dit fort staende tsaemen seer beginnen te ver-
vallen, hetwelcke wij UEd. Mo. bij dee sen in 't gemoet
voeren om te moogen overleggen wat ordre daerop
sal dienen gestelt te warden, alsoo wij ons daertoe
niet hebben gelastet bevonden, dunckende ons -
onder correctie - dat de redoute, alsoo wij nemant
hebben. connen uijthooren, dewelcke deselve wil be-
woonen, ten prouffijte van't Jandt sal dienen verkolt
om affgebrooken te worden. Op deese fortresse heb-
ben wij bevonden f) ijseren ende 2 metaelen stucken.
sijnde meest sonder en d' andere met heel slechte
affuijten ende meden, ende is aldaer seer weinich
aniunitie van oorlooge in voorraedt, waervau wU
vermits d' indispositie van den majeur geen lijste
hebben connen becoomen."

Naar aaleiding van dit rapport nam de Raad van
State op 23 Maart 1650 het besluit: "Op de Kuijnder
zullen de naeste heeren letten op 't huijs van den



commandeur ende de baracken, om deselve soa doen-
lijck te verhueren off uijt te doen, om te bewoonen
ende alsoo in reparatie buijten laste van Jt landt
onderhouden te worden ende sullen de redoutte
bij tfort staende ende vervallen z\inde publijck ver-
coopen."

De toestand aan zee is bij Kuinre in den loop der
tijden zeer gewijzigd, wij wezen er reecls op, clat cle
schans door de zee verzwolgen werd en met haar
tevens de laatste overblijfselen der eerste kerk. Om
een denkbeeld van die veranderingen te geven, voe-
gen .wij hier nog aan toe, clat reeds in het midden

) van de 15e eeuw van het Oude Cuynre en van de
~ Nye stadt gesproken wordt.

Nog tot 1721 werd echter in de schans begraven
en van het kerkhof der nieu we kerk weinig of geen
gebruik gemaakt. Den 4 April 1721 verbood de
landdrost het begraven in de schans. Tusschen 1721
en 1743 verzonk de versterking met het kerkhof
en sporen van een en ander komen alleen bij zeer
lage waterstanden, zooals in 1834 en 1839, ann
den dag.

Vermelden wij nog, clat de watervloed van 1825
den dijk van Kuinre tot Vollenhave geheel vernielde,
dan kan men zich de wijzigingen ook van' lateren
tijd geredelijk indenken.
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Het W a a g g e b 0 u w.

In verband met dit gebouw zij opgemerkt, dat
Kuinre reeds op het einde der 14e eeuween aan-
zienlijken boterhandel had en dat in 1456 een wang
vermeld wordt. Het duurde tot het einde der 18e

VERSL. EN MEDED. XXIV. 7
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eeuw voor dat de waag wederom bij name genoemd
wordt en wel den 16 Maart (6 April) 177 5, toen in
de vergadering- van Ridderschap en Steden het ver-
Jeenen van een subsidie voor waag en toren besproken
werd. Den 9 November 1775 had de aanbesteding
van het tegenwoordige waaggeball w plaats. In die
aanbesteding, door de heeren van de heerlijkheid de
Kuinder, was het afbreken en wegruimen van de toen
bestaande waag en toren begrepen en wel tot den
laatsten steen der fnndeering toe. Het uurwerk en
de klok van het oude waaggebonw zou echter in de
nieuwe wederom een plaats vinden. Als gevolg der
aanbesteding verrees bet baksteenen vierkante gebouw,
boven welks midden zich een achtkantige toren met
uurwerk en klok verheft. Spaarzaam is het gebruik,
dat er aan van .groefsteeu gemaakt is. In het front
aan de straatzijde is bet wapen van Kuinre aang-e-
bracht met het jaartal ,.1776"., De klok in den toren
heeft tot randschrift in blokletters: llDominulll laudat
et super exaltet eum in saecula manomes et bene-
dicat terra. Claudy Frem. me fecit Arnst. 1683."

De begane grond van dit gebouw wordt thans nog
gebruikt voor waag', de eerste verdieping voor ge-
meentehuis,

Wat de afrekening betreft kunnen wij nog melden,
dat Ridderschap en Steden ingevolge bovenvermeld
besluit van 6 April 1775 aan Kuinre voor den nieuwen
toren en waag twee ordonnantien badden doen slaan,
ieder van 1500 gld. Den 23 October 1776 werd
echter besloten deze zaak bij provisie aan te houden.
Vermoedelijk is die subsidie slechts ten deele uitge-
keerd. Wij vonden er verder geen melding meer
van gemaakt.

-r-.
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DeN e d e rland sc h Her v a I' m dek er k.

V661' de stichting der eerste kerk te Kuinre was
er een kapel, die ill 11:-32 vermeld wordt als staande
onder de abdij van Sint Odulpbus te Stavoren. In
1165 gaf ecbter bisschop Godefried van Utrecht aan
de Friezen van Lammebruke vergunning het land te
bewonen tusscheu Ruthenkes Dole en Wibernes
State en tusschen de oude Leona en Kunren en
er een kerk te stichten, ouder voorwaarde van jaar-
lijks voor iedere tien roeden bebouwd land in plaats
van tienden een denarius te betalen.

Hieruit is af te leiden, dat de stichting der oudste
kerk n~ ] 132 plaats bad.

Van de gescbiedenis dier kerk, aan den H. Nicolaas
gewijd, is ons niet veel bekend. Hare ligging ver-
meldden wij reeds en ook enkele van bare lotge-
vallen. In baar waren zeven vicariën 1) gesticht:
van de H. Maagd Maria en den H. \Villebrordus;
van het Hoogwaardig Sakrament; van Onze L. Vrouw
ter Nood; van het H. Kruis; van de H. .A nua; van
den H. Antonius en van dell H. Nicolaas.

Daar Kuinre in 1583 door de troepen van Sanoy
. bezet was, kan men bieruit afleiden, dat toen, wellicht
echter reeds vroeger, deze kerk in handen der Her-
vormden was. De toestand, waarin echter destijds
het gebouw verkeerde, was zeer treurig. Op de Sy-
node, 21, 22 en 23 October 1595 te Zwolle gehouden,
werd besloten bij Ridderschap en Gedeputeerden der

1) Volgen de Acta visitationis van Aegidius de Monte be-
hoorden tot de kerk drie vicariën, namelijk de boven drie eerst-
genoemden en waren de vier laatstgenoemden officia der gelijk-
namige broederschappen. •
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Steden aan te houden, om de inwoners van Kuinre
behulpzaam te z\jn in het opbouwen van hunne ver-
vallen kerk. Den 12 Februari 1596 besloten Ridder-
schap en Steden de kwestie van subsidie aan Kuinre's
kerk in handen te stellen van gecommitteerden, om
met den drost van Vollenhove "seekere middelen uit
de heerlijkheid Cuinder ende anders te praeriseeren
eenich subsidium totte reparatie der voorschr, kercke."

Nog den \) Maart 1604 besloten Ridderschap en
Steden Kuinre, evenals het stedeke Goor, een subsidie
tot opbouw van hun kerk te verteenen van 250 gld.,
met de bijvoeging tevens, dat bun een "promotheriael"
aan de Staten-Generaal verleend zou worden, om van
deze ook eenige bulp te erlangen, llgemerckt dese
kercken door onse eigenen krijgsvolk algebrand sijn."

Lang bleef de aldus herstelcle kerk niet bestaan,
want den 29 Augustus 1672 werd zij bij den aftocht
cler Munsterseben, na hot verlies van Blokzijl, cloor
den vijand door brand vernield. A LIeen cie pastorie
schijnt ongecleerd gebleven te zijn, want in 1698
werd er den verkoop van vastgesteld.

Ridderschap en Steden machtigden den 19 Maart
1675 op het verzoek van cie gemeente Kuinre, den
drost van Vollenbove, om in het dorp de plaats aan
te wijzen voor het bouwen van eene nieuwe kerk,
llsullende nochtans den toorn in het fort, soals die
nog is staande, laten overblijven." Voor tot den bouw
over te gaan, moesten echter cie verzoekers een model
overleggen van clie kerk en ontvingen zij verder
voor die nieuwe kerk een subsidie van 150 kar. gld.
en fiO kar. gld. voor een glas. Men was echter toch
nog tot 1678 genooclr,aakt den dienst in een schuur
te houden. In dat jaar besloten schout, b~ugemeesters,



gezworen gemeente, oude en nieuwe kerkeraad en
kerkmeesters tot den bouw van een nieuwe kerk,
waarvoor reeds een "merkelijke somme gelds" was
bij elkander gebracht.

Tot het bekomen van geld had men vooral te Am-
sterdam, te 's Gravenhage, in Groningen, Friesland
en Holland gecollecteerd. Heeren collectanten reisden
hierbij steeds vergezeld zijnde van een bediende, ver-
moedelijk den koster, met wien de heeren 98 dagen
uit waren en aan wien 25 stuiver daags betaald werd.
De predikant Joannes Oollert had bepaaldelijk Am-
sterdam en's Gravenhage voor zijn terrein uitgekozen,
waar hij achtereenvolgens 30 en 21 dagen vertoefde.
De overige 47 dagen bezochten andere heeren de
opgegeven provinciën. De uitgaven der collectanten
drukten geducht op de ontvangsten. Om een voorbeeld
te Doemen, willen wij vermelden, dat het boekje op-
bracht . f 349- 2-8
Bovendien werden aan ongeteekende

giften ontvangen.
Totaal dus

Dit bedrag moest echter verminderd
worden met:

Verteeringen
Mondkost te Amsterdam
'01/2 dag collecteloon .
98 dagen collecteloon ad

25 sts. daags

9-15-"
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358-17-8

37-- "-,,
16-15-"
8--15-"

122-10-"

185- "-,, 185- " "
Waardoor ten slotte overbleef. 173-17-8
dus minder dan de helft der ontvangen gelden.

Wij zullen ons niet verder in becijferingen omtrent
de opbrengsten van deze colleeten begeven, anders
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zouden wij nog moeten mededeelen, dat bij sommigen
de uitgaven de ontvangsten overtroffen. In elk geval
haddon de collectanten een opfrisschend uitstapje.
Vooral uit FrieslanI worden verschillende giften van
diaconiën verantwoord - armen schijnen dus die
gemeenten niet of zeer weinige bezeten te hebben
of zeer rijke fondsen - de stad Harlingen gaf 30 gld.

Die giften stelden ten slotte in staat op Donderdag
;2 Mei o. s. of 12 Mei n. s. tot de aanbesteding van
het kerkgebouwover te gaan. Van dit feit was op
twee verschillende dagen kennis gegeven in de
couranten.

De voorwaarden, waaronder de aanbesteding plaats
had, waren in hoofdzaak, dat de aannemer twee goede
borgen zon stellen en dat bet werk "volgens de tee-
kening en het bestek moest opgeleverd worden. De
betaling zou in vier bepaald omschreven termijnen
geschieden. De minste inschrijver zou als trekgeld
6 ducatons genieten, mits daarvoor dan ook "vast
staande", totdat een ander het werk voor minder
aannam. De aan besteding had daarop plaats volgens
het "bestek en conditiën", in bijlage II vermeld, aan
Pieter van Dam, Dirksen Walraven, Thomas Munster
en Abraham Domburgh voor de somrna van 7138
car. gulden.

Ofschoon, zooals wij zagen, de gelden voor den
bouw met giften waren samengebracht! zoo nam dit
toch niet weg sommige feiten feestelijk op kosten
van ongelijk te herdenken. Zoo werden bij de eerste
steenlegging op 81 Mei f 19-5-0 verteerd en wel-
licht om hen gunstig te stemmen f 1-7-0 met de
gilden bij een bespreking over het voreeren van glazen
en toen ten slotte de kerk op 30 Juli werd opge-
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nomen door Jan Everts, meester metselaar van ValleIl-
have, en Abel Simse, messter timmerman van Wol-
vinga, bezegelde men die goedkeuring met een ver-
teering van f 21-8-0.

Wij zullen deze rubriek van uitgaven besluiten
met de mededeeling, dat zoo vel' als wij konden na-
gaan alleen aan verteeringen van dien aard 104
cal'. guld. en 10 st. werden uitgegeven. Hierbij
moeten echter nog gevoegd worden de verschillende
bierrekeningen tell bedrage van 35 cal'. gl. 5 st. 18.

Kuinre kwam ten slotte in het bezit van een kerk,
waarvan de steen hoofdzakelijk uit Wijhe kwam, waar
men de .,graeue moppen" met 71/2 gulden betaalde;
de steenen voor de vloeren werden van elders aau-
gevoerd en kostten ti gld. de 1000 stuks.

Overeenkomstig de voorwaarden van aanbesteding
maakten de aannemers gebruik van plaatselijke ar-
beidskrachten, vandaar dan ook, dat verschillende
timmerlieden, smeden en ververs hun aandeel kregen.
Toch bleef nog extra-werk te verrichten en hierdoor
zijn wij in staat nog enkele bijzonderheden mede te
deelen.

De blauwe verf voor het verwen van het gewelf
der kerk en de bruine voor het portaal en de deuren
kostten 6 st. het pond, terwijl de schilder voor loon
18 st. daags ontving. De smeden verantwoordden
hun werk per stuk zonder opgave van eenheidsprijzen.

De glazenmakers woonden zeker buiten Kuinre,
genoemd worden Lam bertus Canneman en Lambert
Gosses. Zij leverden o. m. vier gebraude glazen,
namelijk een van de provincie, een van de ridder-
schap, een van Deventer en een van Zwolle en bo-
vendien "het ronde glas, soa in de voorgevel staet."



104

Voor zoover wij konden nagaan werd hun hiervoor
120 car. guld. uitbetaald.

Deze kerk werd in IH4'l "smaakvol" veranderd.
Men weet wat dit gewoonlijk zeggen wil, namelijk
gelijkstaande met "verknoeid". Ook is dit met deze
kerk bet geval.

Zij beeft geen toren en vormt een lange rechthoek,
in het westen gesloten met drie zijden van een acht-
hoek. De zoldering bestaat uit een bouten tongewelf,
terwijl ijzeren ramen met groote ruiten de lichtope-
ningen sluiten.

Boven den hoofdingang in bet westen staat het
opschrift:

"Op den 31 May des jaars
1678 heeft de Welgebooren
Heer Rutger van Haersolte
tot Herxen, Haerst
Touten burch ende Paesloo,
Ian tren tmeister van
Vollenboo en der
Heerlyckheyd Cuinre,
Verwalter des drostampts
van Vollenhoo ende
Casteleinschap Cuinre,
de eerste steen van dese
kercke gelecht. "

Hierboven een wapen met gekwartileerd schild,
kwartieren 1 en 4 beladen met drie kepers, kwar-
tieren 2 en 3 met drie weerhaken.

In de kerk zijn opmerkelijk: de koperen houder
voor het doopbekken, de koperen lessenaar op den
preekstoel, beide uit het einde der 17e eeuw, en
verder ge twee koperen beugels boven de doorgangen
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in bet doophek. Beide beugels zijn van een gewijzigd
wapen van Kuinre voorzien, onder het eeue het
jaartal ,,1690", onder het andere ,,1798".

In 1856 kreeg de kerk een nieuworgel, dat den
14 September werd ingewijd en vervaardigd was
door de Gebroeders Schener te Zwolle. Verder hangt
nog in de kerk een zwart, omlijst han ten bord,
waarop met gouden scbrijfletters staat:

\
"Komt mensch ist uwen wensoli ter kerke onbelet
En hoor daer Godes woort suiver en onbesmet
Neemt waer dit licht seer kJaer
'tis nu noch heden siet
Gij meucht anders met vreucht
Godts rijk betreden niet"

"Door
Deutelius

16 ! 96"17 .

Twee scheepjes geheel opgetuigd met volle zeilen
hangen aan de zoldering. Het eene stelt een oorlog-
schip voor, op den spiegel komt het wilpen van
Kuinre voor met onderschrift "de heerlijkheid Kuinre";
het andere is een koffer.

Het nachtmaalzilver bestaat o. a. uit twee gegra-
veerde bekers, waarvan de merken uitgesleten zijn.
Onder den bodem is het wapen van K uiure aange-
bracht. Beide bekers dagteekenen uit het einde der
17e eeuw.

Het luiden voor de godsdienstoefeningen heeft plaats
met de klok, die in den teren van het gemeentehuis,
waaggebouw, hangt.

DeR oom s cil Kat h a Iie kek er k.

De watervloed van 1825 vernielde het toen be-
staande kerkgebonw. In de plaats hiervan verrees
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in 1827 een ander, dat de vorstelijke ~ift tot weder-
opbouw boven den ingang aldus herdacbt:

"Door 't bulderen van den storm
En 't woeden van de baren
Stort' ik verbrijzeld neer
En bleef op hnlpe staren.
Door's Konings milde hand
Ben ik weer opgericht
En tot des Heeren dienst
Met luister hier gesticht."

Deze kerk werd door een nieuwe vervangen, waar-
van de eerste steen den 30 Juni 1870 gelegd werd
en die den 23 Maart 1871 in gebruik genomen werd.
In den toren hangt een klok, in 1904 door Petit en
Fritsen gegoten, terwijl het orgel voor ongeveer dertig
jaren door Adema uit Leeuwarden geleverd werd.

Huizen.

Wat de particuliere huizen in Kuinre betreft,
vallen de onderstaande merkwaardigbeden te ver-
meiden:

In het buis W I, No. 69, komt in de ankers het
jaartal ,,1789" voor;

in W I, No. 70, het jaartal ,,1648" en
in W I, No. 72, het jaartal ,,1791".
De baksteenen puntgevel uit het midden der 17e

eeuw, met trappen en beitels in de schuine zijden
en moeten van onde ramen met bogen overdekt,
tbans echter dicbtgemetseld, van WI, No. 100, is
vermeldingswaard.

Een7.elfde soort gevel vertoont W I, No. 121, nie.
bovendien nog een groefsteenen kopje als draagsteen
van het bovenste trapje beeft en verder twee gevel-
steenen boven elkander, de eene met "Anno", de
andere met ,,1649".
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In den baksteenen puntgevel W I, No. 120, vindt
men in de ankers het jaartal "L786".

In de gevels van twee huizen staat het wapen
van Kuinre op gevelsteenen en wel in het huis, ylak
tegenover het gemeentehuis, met het jaartal ,,1ï70"
en in het huis W T, No. HI, met "Ao 1ti6t-;".

F. A. HOEFIill.
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BIJLAGE 1.

Ir ast e 1ei n sen bur g g r a ven van Ir u in re.

1415 - 19 December.
Seyno van den Water, kastelein.

1416 - 10 December.
Macharis van Oldeneel, kastelein.

1423 - 20 Februari.
Willem Tyaesen, 1427 nog kastelein en burggraaf.

1427 - 10 October.
1430 - 7 Maart.

Tydeman Schuersack, kastelein en burggraaf.
Aernt die Rover, kastelein, voorganger van Seijne

Mulart.

1434 - 3 Mei.
Seijue Mulert, kastelein en burggraaf.

1451.
Henrick van Essen de jonge.

1455 - 6 Maart.
1460 - 22 October.

Evert Cruese, kastelein, 1457 - 17 October, kastelein
en burggraaf.

1464 - 2 l September.
1470 - 6 Juli.

lVlaes Cruese, kastelein, overleden vóór 18 Nov. 14n.

1473 - 18 November.
Lubbert van der Vecht, kastelein.
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1478 - 13 December.
1485 - 10 September.

Peter van Uterwijck, kastelein en burggraaf.

1488 - 27 November.
1492 - 5 September.
1494 -- 18 Juni.

Johan Boelman, raad en kastelein.

1498.
Seyno Mulert.

1509.
1518 - 31 December
1521 - 21 Mei.

Mr. Herman Hagen, kastelein.

1525 - 19 December.
1527 - 15 April.

Johan Stellinck, kastelein.

1527.
Seyno Mulert.

1530.
Johan Holland.

] 535.
Joan Mulert, amptman en dingwaerder.
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BlLLAG~ II.

Bestek en Conditien, waarna Schout. Burgomees-
teren, Kerkerraadt, Kerkmeesteren en Gesweren
Gemeente der beerliikbeit Kuinre, door ordre
van de heer Drost, haar kerk willen besteden
te laten maken.

Met sel wel' k.

Ten 1.
Sal de aannemer moeten het fondament rondtorn

de kerk waterpas graven tot 7 voet beneden de vloer.
2.

Sal de aannemer de aarde, die overblijven sal,
nadat de aanvullinge van het fondament geschiedt is,
gehouden sijn wech te voeren, ter plaatse daar het
besteders sal believen.

3.
Sal de aannemer de kerk maken binnenwerks lang

83 voet, breedt 361/2 voet.
4.

Sal de aannemer bet fondament leggen breedt
5 Lekse of IJsselse grawe moppen en daarop met-
selen de hooghte van 21/2 voet. Dan aan. wedersijden
insnijden 1/2 steen en sa wederop metselen tot 21/2
voet, dan wederom aan wedersijden insnijden 1/2 steen
en sa opmetselen tot 2 voet hoogh onder de vloer
en dan insnijden 3 klesoor en van buiten opmetselen
volgens de teikening en dan insnijden 1 klesoor.

5.
Sal de aannemer de sijdmner nijt de vloei' op-

trekken tot 24 voeten, dik 2 moppen, waarvan de
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buijten lage sal sijn grawe moppen klinkert ende
binnen lage rode moppen. En dewijl de achtergevel
meer op de regen staat, sal de aannemer de staenen
moeten schiften en in de achtergevel de hartdste
verwerken. Dese mueren sullen worden net gemetselt
en gevoeght na vereisch van 't werk.

6.
Sal de aannemer de voor- en achtergevel tot aan

de balken toe 2 moppen dik maken, op deselve ma-
niere als de sijdmuel'en. En boven de balk 11/2 steen,
half grawe en half rode moppen. De voorgevel sat
moeten net tot contentement van de besteders ge-
metselt sijn.

7.
Sal de aannemer op de laatste insnijdinge van het

fondament de mueren rondt om de kerk 2 voeten
hoogh met bastaart cement metselen en int geheel
van klinkert, voor het optrekken van de vochtigheidt,
strekkende tot bederf van de mueren. Sal desgelijks

, gehandelt worden met de pijlasters in de buitenkant.
8.

Sal de aannemer aan ieder sijde van de kerk maken
6 pijlasters en de fondamenten daarvan aldus leggen
4 en 5 moppen ouder en sal daarop na behoren in-
snijden.

9.
Sal de aannemer van de laatste insnijdiuge tot

onder de toogh sich voegen na de teikening desge-
lijks boven de toogh, daar de pijlaster 3moppen breeclt
sal s,jn en maar een mop buiten de kernissing tot
onder de goot.

10.
Sal de aannemer tusschen ieder pijlaster moeten
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maken een glasgat met een steenen manneken na
believen van de besteders.

11.
Sal de aannemer in de voorgevel elm poort moeten

maken, desgelijks op de sijde een deur van die grote
als op de teikening te sien is, of tot contentement
van de besteders.

12.
Sal de aannemer voor de poort in de voorgevel

leggen 3 bawe drempels lang na de pcorte haar
breedte, breedt 12 duim, dik 8 duim desgelijks voor
de sijddeure na hare breedte.

IR.
Sal de aannemer op de daksteen van de gevel een

rollaag maken van 2 steen breedt, en een steen hoogh,
daar de pannen sullen onderschieten.

14.
Sal de aannemer vier kantelen aan de gevels en

een klapmuts daarop van hardsteen aan wedersijden
met een lijst leggen.

15.
Sal de aannemer aan wedersijderi van de kerk

leg'gen een sware howten goot, wel getopt, na be-
lieven van de besteders.

16.
Sal de aannemer de kerk dekken met goede wel

gebakte blawe pannen en vorsten wel dicht gelecht
en gestreken als een goedt dak behoort. Doch sullen
tot aan de eerste wurmte toe gespjjkert worden, de-
wijle gelijk volgest in 't timmerwerk tot so verre het
dak met planken sal bekleedt worden.

17.
Sal de aannemer de mneren van binnen onder de

rij afrapen en met gesifte kalk bepleisteren.
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18.
Sal de aannemer de kalk, 5 a 6 dagen, wel door-

bowt en bereidt sijnde, lateu leggen en sal de kalk,
nadat se vereissehen sal, met sandt vermengen tot
genoegen van de besteders.

19.
Sal de aannemer hiertoe alles leveren van steen,

pannen, kalk, spijkers tot de pan neu, steiger hou ten.
kalktobben, touwen, steigerdeelen, bier en arbeids-
loon ell sa iets meer deseu aangaande machte ver-
eiseht worden, uitgenomen het ijserwerk, glasen en
verhoging yan de vloer, dat blij ven sal tot Laste van
de besteders.

20.
Sal de aannemer het sandt mogen halen, waar het

hem belieft, uitgenomen niet van de Kuinder sewire.

T i ill mer w e r k.

Ten l.
Sal de aannemer in de kerk leggen 8 wel ge-

schoorde balken van 13 en 9 duim, als op de teikening
te sien is.

2.
Sal de aannemer de balken .yan sa een lengte

nemen, dat se sich kannen uitstrekken tot in 't
midden van de pijlasters.

3.
Sal de aannemer op de voors. balken zetten 8

binten van 11 en 8 duim en sodanigh gemaakt als
op de teikening te sien is.

4.
Sal de aannemer de voors. binten wederom setten

8 binten van 6 en 8 duim en sodanigh gemaakt als
op de teikening te sien is.
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5.
Sal de aannemer op dese voors. binten setten 7

spanten van 6 en 5 duim en sodanigh gemaakt als
op de teikening te sien is.

6.
Sal de aannemer op dese binten langs de kerk

leggen 2 wurmten. .de onderste van 10 en 7 duim
en de bovenste van 9 en ti duim en moeten 11/t
duim met swaluwesteerten ingesonken worden gelijk
behoert.

7.
Sal de aannemer In du stijlen van de onderste

binten 3 regels maken vall 4 en 6 duim, met penne-
gaten en 3/4 duims ingeschoten, sodanigh als op de
teikening te sien is.

8.
Sal de aannemer van de onderste regels af tot aan

de eerste wurmte de regels dekken l 1/4 duimsdikte
van goede droge grenen delen een deels lengte sonder
spinte, sal die over malkanderen rabatteeren volgens
de tekeninge en twemaal overteeren voor het deur-
lekken en behouden van liet dak.

9.
Sal de aannemer van de eerste wurrute tot boven

aan de nok toe het dak besetteu met ribben van ;;
en 4 duim, een voet van malkanderen af sa de ver-
deling uitkomt.

10.
Sal de aannemer de nok maken van 4 en 6 duim

eu die wel dicht in de spanten vast spijkeren ..
11.

Sal de aannemer dit dak latten met latten van
11/4 en 11/2 duim, gesaaght van goede grenen balken
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en sal die wel vast spijkeren met halve drielingen
en half enkelden.

12.
Sal de aannemer op de planken van't dak verheven

wervels maken van quartiers eiken hout boven scherp
gestoken voor de loop van't water.

13.
Sal de aannemer in de onderste binten maken 5

regels van 5 en 5 duim en die 3/4 duims laten in-
schieten, waaraan de schinkels sullen gespijkert wor-
den en onder in de balk een plank van 3 duim dik
daar de schinkels opstaan, gelijk op de teekening te sien.

14.
o Sal de aannemer de schinkels, die van 3 on 3

duim goedt eikenhout sijn sullen, drie voet yan mal-
kanderen setten. of sa het in de verdeling uitkomt.

15.
Sal de aannemer dese schinkels verwelven met

duims balkdelen vierenhout. dat droogh wel in mal-
kander geploeght en net geschaaft is.

16.
Sal de aannemer de bovenste binten voorsien met

jachtbanden van 4 en 8 duim met pennegaten in de
wurmt en aan de stijlen op een tand wel gespijkerd.

17.
Sal de aannemer in de kerk desgelijks in rie sijde

deuren maken van 11/2 duims dikte eikenhowt, die
wel in elkanderen voegen en ploegen en met klampen
van 11/2 duim dik voorzien.

18.
Sal de aannemer binnen de voorpoorte van de kerk

een portaal maken met drie bekwame deuren van
goerlt grenen hout sa groot en net als de besteders
believen en het werk vereisschen sal.
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19.

Sal de aannemer een steektrap maken OIU na
boven te gaan met een leuning daaraan, de bomen
bereiden vall 3 en 6 duim en de treden van 11/2 duim
dik, die % duim in de bomen geschoten en 8 duim
van malkanderen sullen sijn.

%0.
Sal de aannemer op de binten drie planken leggen

om over te gaan en in de 2 binten maar een ter
helven einde, de llianken sullen siin van 11/2 duim dikte.

21.
Sal de aannemer dit voors. werk maken van goedt

grenen howt sonder spinte, uitgenomen het gewelf,
dat vueren howt, ende dueren nevens de wervels op
het dak ende schinkels, dat van eiken howt zal ge-
maakt worden.

22.
Sal de aannemer hiertoe leveren alle howl, arbeids-

loon, spijkers, bier en so iet meer mochte vereischt
worden. Henghsels en duimen voor de deuren ook
de sloten sullen blijven te laste van de besteders.

23.
Sal de aannemer dit voors. werk maken na het

bestek en model tot contentement van do besteders.
so auders sal 't werk ten laste van de aannemer ver-
maakt worden.

Van d e Tor e n.
Ten 1.

De toren sal gemaakt werden van het model, ge-
teickentop do kerk en niet die op de gevel staat.

2.
Sal de aannemer het fondement van de toren leggen

op de tweede binte, volgens de teikeniug.
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3.

Sal 'de aannemer de stijlen van de toren maken
van 8 en 8 duim, de karbeels van 6 en 8 duim en
het onderste tafelment van 8 en 8 duim.

4.
Sal de aannemer het bovenste tafelment maken

l
van 8 en 7 duim en de bovenste stijlen van 9 en
9 duim met een omloop volgens de teikening.

5.
Sal de aannemer de toren beschieten met duims

delen op sijn eind tot aan den om loop van grenen
howt en sal die schaven en ploegen na behoor.

6.
Sal de aannemer dit maken met behoorlijke voor-

loeven, swaluwsteerten en tanden, gelijk op de teike-
ning te sien is, ook wel spijkeren.

7.
Sal de aannemer de toren twemaal oversolderen

met goede grenen balkdelen van 11/4 duim dik en
die wel met veeren voorsion.

8.
Sal de aannemer de bovenste solder en ook het

kopjen met ordinair loodt becleden, desgelijks het
torentjen rondtom over de pannen voor hetdoor-
lekken.

9.
Sal de aannemer hiertoe alles moeten leveren van

howt, spijkers, ·loodt, alleen ander ijserwerk en de
haan op de teren uitgenomen.

N.B. Dit werk, 't sij metsel-, 't sij timmerwerk sal
gemaakt worden na Amsterdamse maté en sa aan-
stondts worden aangevat en in de maandt van Sep-
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tember moeten gantsch veerdich sijn, bij verbeurte
van 100 dukatons:

Sal de aannemer gehouden sijn in dit werk sovele
mogelik van de arbeiders deser plaats te gebruiken,
't sij metselaars, timmerluiden. daghhuerders etc.

Wij voorgenoemde besteders bekennen dese voors.
kerke volgens tekeninge, bestek, conditien, en voor-
waarden voorbeen genomineert besteedt te bebben
aan Pieter van Dam, Dirksen Walraven, Thomas
Munster en Abraham Domburgh voor de summa yan
seven duijsendt een honderdt acbt en dertigh Oar. guld.
Oorkonde onse handen den ~ Meij 1678.

Volgen de onderteekeningen.
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