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Inleiding 

De Acta uit het Kercke-boeck van Rhoon 1667-1710 

DOOR TON HOKKEN 

Het eerste 'Kercke-Boeck' van de Hervormde Gemeente van Rhoon en Pendrecht bevat twee 
delen, samengevoegd in een band en aan weerszijden beginnend.' Het gaat enerzijds om een 
lijst van lidmaten van de kerk, anderzijds om notulen (acta) van de kerkenraad! Beide werden 
voor het overgrote deel geschreven door de predikant Christophorus Haax.3 Beide vangen 
aan bij zijn komst in Rhoon in 1667 en volgen gedurende veertig jaar de uitoefening van zijn 
ambt, tot zijn afscheid in 1707. Circa 70 jaar oud gaat hij met emeritaat, geplaagd door kwalen, 
'zyn kragten vergaan, zyn uitspraake verslapt'. Johannes Weena volgt hem op en gebruikt 
dezelfde boeken nog enkele jaren. Christophorus Haax, gedoopt te 's-Gravenhage op 1 juni 
1631 als zoon van Jan Christoffels Haax, niet gehuwd, wordt op 20 oktober 1709 begraven in 
Overschie.• 

Het Kercke-boeck 
Het boek is voorzien van een perkamenten omslag en telt 85 in de lengte gehalveerde folio
bladen, met 159 beschreven pagina's van 31,3 cm hoog en 10,0 cm breed. Op de respectievelijke 
omslagen zijn deels niet meer leesbare titels vermeld, waaronder Kercke-boeck. Ten gevolge 
van een restauratie zijn op sommige pagina's enkele woorden afgeplakt. 

Cornelis Pronk, gezicht op het huis te Rhoon vanuit het noordwesten, 17 40 ( uit: Ver heerl y kt Nederland, 
collectie Kastelenstichting). Op de verdieping aan de achterzijde bevond zich de kapel van het kasteel, welke 

thans in gebruik is als trouwzaal 
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Roelant Roghman, huis te Rhoon bij Schiedam, 1642-1646 (collectie GemeentearchiefRotterdam) 

De lijst van lidmaten beslaat totaal 14 pagina's en vangt aan met de namen van de 83 gelo
vigen die ten tijde van de aankomst van de predikant zijn ingeschreven. Daarna volgen de 
vanaf 1667 nieuw ingeschreven lidmaten, allereerst Christophorus Haax. Na 1688 worden de 
bijschrijvingen gedateerd. In de marge van de lijst maakt de predikant een aantekening van 
het einde van het lidmaatschap: dood of vertrokken naar elders. 5 

Het kerkenraadboek opent met een lijst van predikanten vanaf 1577 en vervolgt met de 
beschrijving van de bevestiging van Christophorus Haax als predikant van Rhoon. De cor
respondentie rond het afscheid en de opvolging van Haax vormen het slot, op enkele aante
keningen na. Het boek bevat geen notulen in uitgebreide zin, maar zaken die kennelijk be
langrijk genoeg worden geacht om ze, soms summier, soms uitgebreid te beschrijven. Waarbij 
onduidelijk is of dat criterium ook heeft gegolden voor de jaren waarin weinig of geen aante
keningen zijn gemaakt. 

Haax wordt in zijn begintijd geconfronteerd met een vervallen kerk en ontwikkelt samen 
met de kerkmeester Lamotius - verantwoordelijk voor het onderhoud en verantwoording 
schuldig aan de Heer van Rhoon - een plan om gelden binnen te halen. De dorpelingen blij
ken in de jaren daarvoor geteisterd te zijn door brand en overstromingen6 en kunnen de beno
digde gelden voor het herstel van de kerk niec opbrengen. 

Van een ander plan zijn de resultaten direct zichtbaar: hij zoekt in het archief van de Clas
sis7 naar vermeldingen met betrekking tot Rhoon die in de toekomst van nut zouden kunnen 
zijn en schrijft ze in het Kercke-boeck,8 gevolgd door kerkelijke zaken die variëren van een
voudige regelgeving tot curieuze incidentele gevallen. Nog wat wetenswaardigheden over de 
vroegere predikanten besluiten dit gedeelte van het Kercke-boeck. 

In de jaren daarna komt een keur aan zaken aan bod, van zorg voor de armen tot vorderin
gen op uitgezette obligaties, van overspel tot echtelijke ruzies gevolgd door uitsluiting van 
het avondmaal, van hulp aan een door een ramp getroffen gemeente in binnen- of buitenland 
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HendrikRoosing, Rhoon Overmaas, 1780 (collectie Gemeentearchief Rotterdam) 

tot waarschuwingen tegen het verfoeilijke boek 'De Betoverde Weereld' van Balthasar Bek
ker.9 Veel aandacht gaat uit naar de strijd tegen het 'Pausdoms'. In Rhoon is dit religieuze 
contrapunt zeer actueel. Het geslacht Van Duyvelant bezat al eeuwenlang de heerlijkheid 
Rhoon en Pendrecht, met een groot aantal bijbehorende rechten, zoals heffing van belastin
gen, rechtspraak en benoeming van allerlei functionarissen.' 0 Ook het collatie-(benoemings-) 
recht van de predikant, in de praktijk op voordracht van de kerkenraad. De familie was echter 
katholiek gebleven na de reformatie. Riep het collatierecht al spanning op, de gelegenheid 
die de achtereenvolgende heren van Rhoon aan katholieken in de wijde omgeving boden om 
in de kapel van het kasteel de mis bij te wonen nog veel meer. Het tij lijkt te keren als de heer
lijkheid in 1682 wordt verkocht aan een vertrouweling van de Prins van Oranje, Hans Willem 
Bentincl<. Het Kercke-boeck laat zien dat de werkelijkheid anders verliep. 
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Kerk van Rhoon gezien van de achterzijde, 2006 (foto S.J. de Waard). De ramen van de absis zijn in de acht
tiende eeuw dichtgezet om het monument voor de familie Bentinck te kunnen plaatsen 

De voorgeschiedenis van de benoeming van Haax in Rhoon doet eveneens een ander ver
loop verwachten dan uit het Kercke-boeck blijkt. Uit de notulen van de vergaderingen van 
de classis in met name het jaar 1666 blijkt een fel verweer van zowel de kerkelijke gemeente 
van Rhoon als van de classis tegen de heer van Rhoon die buiten de gemeente om Haax wil 
benoemen tot predikant." Gesprekken met de heer van Rhoon lopen op niets uit en evenmin 
gesprekken met Haax - mede door de classis - of hij wil afzien van de benoeming. De ge
meente voert ook nog andersoortige argumenten aan: zij keuren Haax 'predicatie als quade 
uijtsprake' af." De classis zamelt geld in voor een gerechtelijke procedure. Het blijkt allemaal 
tevergeefs, de benoeming kan niet worden tegengehouden. 
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Interieur van de kerk, 2002 (foto 
Ton Hokken). De kerkenraadska
merwas tot in de 19d' eeuw in het 
aan de toren grenzende deel van 
de kerk, aan de linkerzijde, inge
bouwd. Aan de rechterkant- ook 
binnen de kerk- het schoollokaal 
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Preekstoel, circa 1650 (foto Kor van Pelt) 

In het Kercke-boeck is niet te lezen hoe het 
eerste jaar is verlopen tussen de dominee en 
de gemeente. Misschien duiden de hier bo
ven genoemde plannen op een omslag in 
de samenwerking. De op 30 december 1674 

beschreven ruzie van Haax met de heer van 
Rhoon wordt in ieder geval door de kerken
raad 'approbeert en zeer goet gekeurt'. Ge
zien de lange duur van het verblijf van Haax 
in Rhoon kan het ook niet anders dan dat de 
verhouding goed is geweest. 

De archieven van Rhoon 
De grote branden en watervloeden die op 1 

januari 1670 in het Kercke-boeck worden ge
noemd met de toevoeging 'die sij eenige jaren 
herwaerts geleden hebben' duiden niet op 
het jaar 1669. In historische beschouwingen 
over Rhoon wordt die datering aangehouden 
voor een brand die een deel van Rhoon, de 
pastorie, het rechthuis, het Huis te Pendrecht en de secretarie verwoestte, inclusief delen van 
archieven.'3 In het Kercke-boeck is echter geen aanwijzing te vinden voor een brand in 1669, 

waar een wereldse gebeurtenis van die omvang toch ook die annalen zou hebben gehaald. 
Ook uit notulen van de classisvergaderingen die in de jaren zestig van die eeuw zijn gehouden 
volgt niet direct een aanwijzing. 

De brand zou in ieder geval een verklaring kunnen zijn voor hiaten in de archieven van 
Rhoon. Bijvoorbeeld voor het ontbreken van vroege doop- en trouwboeken. Alhoewel die ook 
ontbreken uit de tijd van dominee Haax. Meer duidelijkheid is er over een andere verwoes
ting van archivalia: bij het bombardement van Rotterdam werd vrijwel het gehele heerlijk
heidsarchief van Rhoon en Pendrecht vernietigd. 

Bank bestemd voor de Heer van 
Rhoon, vermoedelijk eind 1ë' 

eeuw (foto Kor van Pelt) 
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Inschrijving dominee Haax als nieuwe lidmaat 
in1667 

De leden van de classis Schieland in 1583 worden op het eerste 
blad voorafgaand aan het oudste notulenboek vermeld. Boven

aan staat dat de vergaderingen gehouden zullen worden: 'In den 
steden omtrent den winter. Ende op de platten landen, in den 

open vlecken ende dorppen in den somer' 

Op instigatie van de kosteres van de hervormde kerk in Rhoon, mevrouw A. van Es-Mor
sink, worden in 1979 door het dorp verspreide kerkelijke archiefstukken verzameld. Van de 
zolder van de boerderij van Leen Groeneveld kwamen oude folianten tevoorschijn: verschei
dene diaconieboeken en het hier beschreven Kercke-boeck. Het verzamelde materiaal werd 
in 1981 overgedragen aan het Gemeentearchief van Rotterdam, waarmee verder verlies is 
voorkomen. 
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Opmerkingen met betrekking tot de transcriptie 
De transcriptie volgt zo getrouw mogelijk de oorspronkelijke tekst. Met de volgende aante
keningen: 

1. (vermoedelijke) eigennamen worden met hoofdletters geschreven, evenals de initiële let
ter van een zin. Verder is spaarzaam met hoofdletters uit de brontekst omgegaan, alleen 
al om de leesbaarheid niet te zeer op de proef te stellen; 

2. leestekens zijn overgenomen waar deze expliciet zijn aangegeven. In situaties waar de 
leesbaarheid van de tekst in het geding is (bijvoorbeeld bij punten achter jaartallen of bij 
bedragen) zijn deze tekens weggelaten. Er zijn geen leestekens toegevoegd, behalve in 
situaties waarbij in de brontekst verlenging van een eindletter, in combinatie met de lay
out, duidt op het begin van een daaropvolgende nieuwe regel; 

3. fouten en doorhalingen in de brontekst zijn doorgaans overgenomen; 
4. afkortingen zijn niet uitgeschreven, behalve waar dat leesbaarheid van de tekst bevor

dert. Het uitschrijven van sommige minder gebruikelijke afkortingen is cursief weerge
geven; 

5. een karakteristiek van het handschrift van ds Haax is het schrijven van een i als j bij het 
begin van een woord. Omwille van de leesbaarheid wordt in die situatie in dit afschrift 
een i gebruikt. 

Met dank aan de Nederlandse Kastelenstichting, Johan den Biggelaar te Boxtel, Annemarie 
van Es te Rhoon en Kor van Pelt te Poortugaal en Map van der Waal te Utrecht. 

Noten 
1. Gemeentearchief Rotterdam (GAR), Archieven van de Hervormde Gemeente Rhoon en Pendrecht, 

inv.nr.1, 1667-1710. De inv.nrs. 2 en 3 bevatten Kercke-Boecken van volgende perioden van circa 50 
jaar. 

2. Een kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen. Het orgaan vormt het bestuur 
van een protestantse kerkelijke gemeente. Van veel plaatsen in Nederland zijn vroege kerkenraad
handelingen bewaard gebleven. Zie: A. Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, Franeker 1998 en 
ander werk van deze auteur. 

3. Ook geschreven als Haex en Haacx. 
4. F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, Dordrecht 1996. 
5. Zie voor een bewerking van de lidmatenlijst: K. J. Slijkerman, Rhoonse Bronnen deel 1, uitg. werk

groep Overmaas 1988 (NB Hierin ontbreken enkele namen); zie ook de bijlage van deze uitgave, 
pag. 76-79. 

6. Mogelijk ten gevolge van zware stormen in de decembermaanden van 1665 en 1666, zie: J. Buis
man,Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen, deel4 (1575-1675), Franeker 2000. 

7. Een classis is de regionale koepel van Hervormde Gemeenten. Rhoon behoorde tot de Classis 
Schieland, de archivalia daarvan berusten eveneens in het GAR. Het Repertorium waar Haax over 
schrijft, is (nu) inv.nr. 21. 

8. Kennelijk was er geen ouder Kercke-boeck (meer). 
9. De An1stcrda111sc predika nt Balthasar Bekke r richtte zich in dit boek tegen vei·schillende vonuen 

van bijgeloof zoals heksen en bovennatuurlijke verschijnselen. Ook ontkende hij het bestaan van 
de duivel. Toen De Betoverde Weereld in 1691 verscheen, was Bekker al uit zijn ambt gezet vanwege 
zijn vorige boek. 

10. Het benoemingsrecht leverde naast macht ook geld op. 
11. GAR, Archief van de Classis Schieland, sinds 1816 Classis Rotterdam van de Nederlandse Hervorm

de Kerk, inv.nr. 6. (Het oudste notulenboek is inv.nr. 1). 
12. Ibidem, d.d. 29 mei 1666. 
13. Zie bijvoorbeeld de inleiding op de inventaris van de Ambachten Rhoon en Pendrecht en de Ge

meente Rhoon van het Gemeentearchief van Rotterdam. Als bron hiervoor dient wellicht de be
schrijving van Rhoon in: R. Bakker, De Nederlandsche Stad-en Dorp-beschrijver, deel 6, Amsterdam 1798. 
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Verklarende woordenlijst 

ad illam causam - met betrekking tot de zaak 
amplissima forma- uitgebreide vorm 
assertie - verklaring, bevestiging 
Bamis (Baafmis)-(in deze tekst van oorsprong:) de feestdag van Sint-Bavo op 1 oktober 
banck vast hadden gemaeckt - een persoon wiens zaak, voor een bepaalde rechtbank han-

gende is 
cautie - geldelijke zekerstelling 
cessie - overdracht/afs tand doen, van een recht 
collatie - recht van benoeming 
conniventie - toegevendheid 
contraventeur- overtreder, tegenstrever 
conventiculen - geheime samenkomst, buitenkerkelijke godsdienstige bijeenkomsten 
de rato caveren - naar evenredigheid borg staan 
depositie- getuigeverklaring 
desisteren - afzien van 
desolate boedel- failliete, insolvente boedel 
divulgeren - verspreiden 
gauderen - begunstigen 
geaggrieert - ( vermoedelijk bedoeld:) geaggreëert - goedgekeurd 
gecedeert-afstand doen van; (juridisch) een recht afstaan, overdragen 
gem unieert- voorzien van 
gravamen - zwaarwegend punt, onderwerp 
iewers - ergens 
impetrant- eiser, verzoeker 
indemneren - vrijwaren, schadeloos stellen 
inhabijl/inhabil - onbekwaam 
insolentie - onbeschaamdheid, brutaliteit 
mihi - vooraan 
odieus - hatelijk, ergerlijk 
onderwonden-(hier:) zich verstouten tot 
oratoria- bidvertrek, bedehuis 
peremptoir- afsluitend examen voor theologisch student 
professie - plechtige gelofte van gehoorzaamheid etc., hier: belijdenis doen 
quaeritur- kwestie 
rebus sic stantibus - de zaak zo staande/nu de zaken zo staan 
redres - herstel in de oude of verbetering van de bestaande toestand 
refuteren - verwerpen, weerleggen, van personen, opvattingen, stellingen 
renunciatie van de beneficien ordinis divisionis et executionis - afstand doen (door de bor-

gen) van de voorrechten van uitwinning en schuldsplitsing 
simonie - het kopen of verkopen van geestelijke ambten of rechten 
solemnitsatie -(afgeleid van solemniseren)- het plechtig voltrekken 
sub ministreren - aan de hand doen, overbrengen 
suspenderen, suspensie - schorsen, schorsing 
sust in eren -(hier:) zich beroepen op 
sustinus - bewering 
thorum - quoad thorum et mensam: (scheiding) van bed en tafel 
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vendumeester van het collegie ter admiraliteyt- degene die toezicht houdt op de verkoop van 
goederen die op zee werden buitgemaakt 

vereringe - schenking uit waardering, eerbied 
vigileren -waken voor, waakzaam zijn, toezicht uitoefenen, opletten 
vilentie- gemeenheid 
zilveren ducaton- zilveren munt ter waarde van 63 stuivers 

Zie het Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) op de site van het Instituut voor Ne
derlandse Lexicologie (INL), http://www.inl.nl/woordenboeken. 

Detail uit de kadastrale kaart van het eiland IJsselmonde door]. W. Margadant uit 1848 

(collectie Universiteitsbibliotheek Utrecht). Deze kaart toont een belangrij·k deel van de route 
van Rhoon naar Rotterdam: over de Rijsdijk en de Schulpweg naar Charlois en vervolgens 
naar de veerboot op Rotterdam bij Katendrecht. De classisvergaderingen werden meestal in 
Rotterdam gehouden. De wegen op het platteland waren een groot deel van het jaar slecht 

begaanbaar. 
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Kercke-Boeck van de Kerckeraed van Rhoon 

Predicanten van Rhoon 

Meester Geret D: Godefridus Back 1577; die groote quaestie, twist en oneenigheid, met 
d'Heer van Roon, Dyckgraef en Heemraed , Schout en Schepenen, en de gemeente heeft 
gehad, als blijckt uijt oude schriften op de secretarije. 

D. Henricus Swalmius ao. 1597 
Beroepen tot Wassenaar den 11 august 1597 & Cralingen 1 jul 1603 doch excuseert daarna 
beroepen tot Bleijswijck en gegaen 8 maert 1604. 

D. Adrianus Smoutius ao. 1604 den 23 maert voor een jaer als predt. aangenomen. 

D: Renerus Borreman ao. 1605 als predt. tot Rhoon beroepen tot vooren geweest zijnde pastor 
totBucholt 

D: Michael Hendrikse Bramius ao. 1619 beroepen tot Rhoon 7 octob 

D: Franciscus Cranenburgh ao. 1633 

D: Joh. Heemstede ao. 1639 den 1 novemb. beroepen tot Rhoon 

D: Wilhelmus Cool ao. 1660 

D: Christophorus Haax ao. 1667 

D: Johan van Wena tot Roon bevestigt den 9 october 1707 

Henricus van Heering. Bevestigt den 10 meij 1711 

Reinardus toe Laer bevestigt den 26 au gust 1725 ( ... ) Nimwegen 

Jac. Nic. Creyghton bev. 3 sept 1730 
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Kerckelijck Boeck 

behelsende de voorname voorgevallen zaecken inde kercke van Rhoon & bij desselfs respective 
kerckeraaden: 

1667 
Op den 2 octob. 1667 wiert inde kercke van Rhoon onder het lesen des formeliers ende aenroepinge 
van Gods name tot leeraer & predicaat bevestigt door D. Godefridus Lamotius bedienaer des Godlijke 
Woords in 's Gravenhage, & D: Schuijlius predicant tot Vlaerdinge beijde gedeputeerdens des Synodi 
van Suij-Hollant; D: Godef: Lamotius na zyn predicatie het formelier leesende & D. Schuijlius de 
handen opleggende hebben zulx gedaen uyt versoeck vande E. Classis van Schielandt. 

formelier 
vande acte der Credentie 

na de Classe in 

de kerckeraed der gemeente Jesu Christi in Rhoon heeft afgesonden tot den ordinaire Classen, 
dewelcke gehouden sa! worden tot Rotterdam den ... deses jaers ... hare mede broeders D: 
Christophorius Haex pred. & ..... ouderlingh, om van harent wegen alles wat na wettelycke ord're 
voorkomt te helpen afüandelen na den regel van Gods woord, en goede kerckelyek ordeninge, 
belovende zulx van waerde te sullen houden, en geen swarigheid hebbende, wenschen de E. 
vergaderinge den Zegen des Alderhooghste 
Actum onderteeckent 

1668 

ouderlingh 
diacon 

Opden 20 meij den eerste Pijnxster is met de kerckeraed & gemeente gedaen een wettige verkiesinge 
van nieuwe kerckeraed, een out ouder!. Arij Staets van Gelder continueerende tot ouderlingen sijn 
gekooren Claes Leendertse schepen alhier van Rhoon en Leendert van Proeijen: tot diaconen Hendrick 
Leendertse schepen deser plaetse en Cornelis van Wijngaerden de Smit, die hare beroepingen, Gods 
gewilligh aen genomen hebben, die na drij kerkelycke proclamatien den 10 juny 1668 behoorlyck inde 
kercke van Rhoon onder de aenroepinge van Gods namen door haren predicant Ch. Haex bevestigt 
zijn. 

Dennjunij 
Sijnde Eerw. visitatores Classis als D: Leeuwius predt. tot Schiedam en D: Couwenhove predt. op den 
Berghsenhoeck & D: Grebber predt. tot Rotterdam onse kercke van Rhoon wesen visiteeren & de selve 
in order bevonden. 

Den 12 julij 
Is bij de E. kerckeraed om goede ordre en kerckelijcke discipline gelijckt behoort te onderhouden goet 
gekeurt Pieter Huijsman van wegen sijn ongeregelt leven en verachtinge met groote smaetheid eenige 
vande leden des kerckeraed ten onrechte aengedaen, voortaen niet meer te noodigen tot het Heijl: 
Hooghw. Sacrament des Avontmaels tot dat hij berou & beterschap sa! getoont hebben. 

(1669) Den 10 junij den tweede Pijnxsterdagh is met de E: kerckeraed & die uijt de gemeente gedaen 
een wettige verkiesinghe van twee nieuwe kerckeraeden, in de plaetse van Arie Staets van Gelder, 
sijnde verkooren tot ouderlingh BenjaminJansse Blij dorp & inde plaetse van Hendrick Leendertse 
Groenendijck Gerrit Leendertse Coornneef tot diacon. 

Den17 junij 
Sijn wederom, na 't ordinair gebruijk alle jaer, de E: visitatores Classis de kercke van Rhoon komen 
visiteeren die geweest sijn de selfden van voorledene jaer, en hebben geen klachten vernomen. 
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Den 23 j unij 
Is beraetslaagt wat te doen soude staen omtrent de obligatie van Meester Jan van Stralen gewesene 
Schoolmeester in Rhoon hebbende opgenomen gehad van onse Diaconie 100 gl tegens ten hondert van 
den 13 decemb. 1648, dewelke de weduwe segt betaelt te hebben; waer op geresolveert dese navolgende 
brief hem te sturen. 

copie 
Goede Vriendinne 
De kerckeraed van Rhoon hebbende rapport gedaen van uwe antwoord van over eenigen tijd gegeven 
als ik tot uwen huyse getoont hebben de obligatien houdenden ten lasten van uwen man zalig. Meester 
Jan van Stralen, van dat de selve soude voldaen sijn; hebben wij gesamentlyck goetgevonden dat U E of 
ij mant uyt uwen namen ons daer van gelieven hier voor onse vergaderinge nader verklaringe te geven 
en de obligatie die onder ons is noch berustende in te trecken, soeckende die niet langer te houden of 
anders houden wij van conscientie wegen als voorstanders van den armen goet genootsaeckt sijn op 
een andere manier te procedeeren. Maer soo ij mant overkomt en ons eenig sints satisfactie geeft, sullen 
wij ons licht laten geseggen 

uyt last & namen des kerckk.raed van Rhoon 
Christophorus Haex predt. 
(ma,ge) Actum in Rhoon den 23 junij 1669 

Op den selfde dito hebbe rapport gedaen aen de E. kerckeraed hoe gevaren was te IJsselmonde bij 
Lijn tie Leendertse weduwe van Cornelis Pieterse, van de E. kerckeraed afgeveerdigt ons te vernemen 
of er kans soude sij n dat een obligatie van 100 gl. houdende tot haren lasten sou den voldaen werden, 
maer daer by haer geweest sij nde antwoorde dat sij in niets inde wereld hadde waerop haer aenseijde 
dat sij mij moest beloven binnen den tyd van ses weecken in Rhoon voor onse kerckeraet te verschijnen 
of dat anders licht het in handen van den officier soude gegeven worden sijnde geweest, een 
dreijgement, twelk sij beloofde te doen. 

Op den selfde dito 
Is van ons geproponeert wat wij in de aenstaende Classe die wesen sou den 2 julij soude antwoorden 
als ons gevraegt wiert ofde slooten van die oude reeckeningen voldaen waren & tellekens op de Classes 
gevraegt word, dat wij de E. Classe bedancke voor hare sorge 
(marge) En als wij haer in toekomede van doen hadde zoude aenspreecken. 

1669 Den 30 junij 
Sijn in hare Heijlige beroepene dienst bevesticht als BenjaminJansse Blijdorp als ouderlingh & Gerrit 
Leendertse Coorneeff als diacon. Na hare drij sondaaghse proclamatien in de kercke van Rhoon. 

Insgelijck is de acte van credentie om te mogen verschijnen op de ordinaire Classe die gehouden sou 
worden den 2 ju lij onderteeckent van Claes Leendertse ouderlingh & Cornelis Leendertse diacon, & 
heeft de kerckeraed, afgeveerdigt nevens den predicant Haex Leendert van Proije ouderlingh. 

Noch is van de E. kerckeraed geordineert op de Classe uijt te reijcken voor de arme luijden in Texel op 
de West Schellinge die in den Engelschen Oorlooge seer ges po lieert sijn, de somma van twee silvere 
ducatons, s c s guld. s c s s tuijvc 1·s. 

Den7 julij 
Is de reeckeninge van Hendrick Leendertse Groenendijck afgegaene diacon in onse kercke van Rhoon 
geschiet bij de E. kerckeraed & in de presentie van verscheijde ledematen der gemeente alhier, & voor 
goet opgenomen. 

Den 14 julij 
Is bij de E. kerckeraed beslooten van Cornelis Cou wenhove Arm Meester van den Grooten Armen te 
eijssen pertinent bewijs van syn uijtgeeff van jaer tot jaer om te vernemen wat hij uitgegeven heeft & 
dat tegen onsen uij tgeeff te stellen, opdat volgens het accoort tusschen de Diaconie & grooten Armen 
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die van alles elk de helft moeten geven, hij soo wel niet hebbende gegeven, de rest onse Diaconie sal 
goetdoen. 

Den 29 septemb. 
Is inde kerckeraed voorgedragen hoedatJacob Arenden &Jannetje Pieters Houwen den predt. met den 
ouderlingh in voorgaende visitatie niet wel hadden bejegent & haer sonder reden hadden geabsenteert 
van het Avontmael, en of wij predt. met den ouderlingh wederom voor dese reijs souden nodigen tot 
het Avontmael & Tafel des Heeren, maer wiert geresolveert van, dat wij wel souden haer aenspreeken 
en hare fauten voor oogen stellen maer voor dese mael niet noodigen, en gebieden van de Tafel des 
Heeren af te blijven ten zij na bijsondere teeckenen van boet veerdigheid. 

Den6octob. 
Is de kercke van wegen de Classis van Schielant aengedient de versoekinge van subsidie te verlenen 
voor drie nootlydende kercken als van Grol. Oleppen & Wesselaer daer noch niet op geresolveert is; 
item hebben aen de E. kerckeraed bekent gemaekt dat inde laest gewesene Classe hadde gegeven 
voorde kercke van Thex bij Geneve gelegen de somma van 37 stuijv. 

Insgelijk dat de E. Classis van Schielant versochte te mogen ontfangen de 2 silv're ducatons die by 
den E. kerckeraed te vooren geordineert was en uijt te reijken aen de arme luijden in Texel opde 
Westschellinge als boven te sien is. 

Noch is van de E. heer Baljuw Lamotius vereert aen onse kerck van Rhoon twee swarte fluweele 
sackiens met twee stocken van Cypresse hout, om inde kercke daermede het geld te versamelen een 
voor de diacon, en een voor de kerckmeester. 

Den 24 novemb. 
Is de kerckeraed voorgestelt hoedat 
Jacob Arend, & J annetje Pieters zijnde 
vertrocken met der woon aen Tolhuijs 
onder Charloos, versochten attestatie te 
mogen hebben van gesonde Ledematen 
geweest te zyn in de kerke J. Ch. binnen 
Rhoon, maer vermits te vooren van 
H. Avontmael sijnde gesuspendeert 
geweest, & geen verbeteringh van 
leven gevolgt is,ja hij noch zyn vrou 
in geen halfjaer niet eens inde kerk 
geweest hadden; heeft den kercken
raed die de sleutelen des hemelrijks toe 
betrouwt zijn om daer mede te sluyten 
& ontsluijten na behooren, hun lieden 
attestatie te geven, geweijgert en in last 
gegeven aen den predicant bij occasien 
met den opsiender der kerke van 
Charl oos daci-va n t e s p rccckc n dat hij 

haer wil aennemen na beproevingen van 
eenige tijd. 

Den 1 januarij 1670 
Is den kerckeraed voor gestelt of het niet 
dienstigh was alsoo de kerck behoorde 
gerepareert te worden, middelen te 
soecken tot behoorlijcke reparatie, 
waertoe sij seer genegen waren indien 
het konde geschieden sonder belas tin ge 
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van kercken inkomste & van de ingesetenen; twelk seijde te konnen geschieden door mij als predicant 
& jegenwoordige kerck-meester de heer Lamotius Bailjuw & kerckmeester gelegentheid hebbende om 
assistentie hier & daer te versoecken bij goede vrienden. 
Heb be daerop dit na volgende versoeckschrift op papier ges telt & is van den heer Lamotius & 
kerckeraed onderteeckent en luyt aldus 

De kerckmeester nevens den kerckeraed van de heerlyckheid & dorpe van Rhoon, nademael de kercke 
aldaer door langduirigheid van tyd is geraeckt tot groote decadentie, soodat het selfs een blame 
geeft & schandeleus is voor de Wereld inde selve den H: publijcke god dienst te plegen; versoecken 
dierhalven ootmoedighlyk in alle reverentie & eerbiedigheid alle liefhebbers & beminnaers van 
Gods kercke uijt liefde een liberale subsidie te vergunnen, geconsidereert aen d' eene kant een groot 
schaersheid der kerckkelijken middelen bevonden wort tot behoorlycke reparatie, & na aen dander 
kant d' onkosten niet by de ingesetenen Riet aij àe iR konnen gehaeld worden van wegen groote 
branden water vloeden & schaden &c, die sij eenige jaren herwaerts geleden hebben, over welke 
goetgunstigheid een ongemeene danckbaerheid sal bewesen worden, met toewenschingen van veel 
rijcker meerbelooningen & zegeningen des Alderhooghsten. 
Actum in Rhoon den 1 januarij 1670 was onderteeckent 
Christophorus Haax predt. 
Isaacqus Lamotius Bailluw & k.meester 
Claes Leendertse 
Leendert van Proije 
BenjaminJansse Blijdorp 
Cornelis Leendertse van Wijngaerden 
Gerrit Leendertse 

ouderlingen 

diaconen 

Extract sommier van middelen tegen het pausdom gearresteert in Sijnodo Schiedammensi 1651 

dienstigh & behoorlijk in den kerkeraed gelesen te worden 

Artic. lII 
1. Dat het getal der predicanten in grote plaetse vermeerdert werden & dat die tegen het Pausdom 
predicken, dit wijle huijsbesoeckinge doen, met Paapen & Papisten conferentie houden tractaetjens 
tegen t Pausdom uijtgeven, der Papen uytgestroyde boeckjens refuteeren, & God vuerighlyck bidden, 
de middelen tot afbreuck des Pausdom te willen segenen. 
2. Dat allomme de Catechesatien wel worden onderhouden. 
3. Dat beneffens de Predicanren ook ouderlingen, diaconen & emeriti wel toesien op alle incruipinge 
derPaapen 
4. Dat men de dreijgementen in Gods H: Woord tegen alle afgoderije opde Afgoderij des Pausdoms 
appliceeren. 
5. Dat men doorgaens inde Predicatien de grouwelen des Pausdoms raacktelyck voorde oogen der 
gemeente afschilderen, haer vermaenende daer voor te wachten, & de overheden vermanende hare 
conscientie te willen quijten int sluijten vande selve. 
6. God de Heere doorgaens vuerighlijk te bidden, de overheden de oogen te willen verlichten, datse de 
grouwelen des Pausdoms soo mogen sien datse na meriten van saacken, de selve mogen tegen gaen. 
7. Dat men tegen d' officieren die prosessie doen van de gereformeerde religie & hier in nalatigh worden 
bevonden na vers chc ijdcn. vcrn.1.aningcn kcrckclyk sal proccdccrc n. n1.ct goede voors ichri g h c id & ordre. 

8. Dat alle gereformeerde ouders wel worden vermaent hare kind'ren in geen paapse scholen ofte bij 
kloppen te besteden, om iet wat te leeren. 
9. Dat alle dese middelen jaerlijx in Classen kerckeraed sullen voorgelesen worden. 
10. Dat de Visitatores Classium haer daer van sullen informeeren of die voors. middelen alsoo worden 
gebruijckt. 
11. Dat de kercken & Classen voor een geduurige last sullen houden om de exemplen der bijsonderen 
stoutigheden des Pausdoms, onder haer voorvallende D: Deputaten te subministreeren. 
12. En alsoo bij wijlen ergerlijcke exorbitantien in kerckelijcke personen worden vernomen, die dan 
breet in sonderheid bij de Roomsgesinden worden uijtgemeten, wanneer geen behoorlijcke censure 
daer tegen wordt geoeffent; & dat daerdoor occasie aen Paapen & Priesters ( die ons land doorloopen, & 
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sulcke dingen gretigh opvissen) wert gegeven, om selfs de gereformeerde religie verdacht en hatelyck 
te maacken: ja dat men selve van die gene, die land & kercke gunstigh sijn, klachten over soodanigen 
exorbiteerende kerckelycke persoonen meer & meer verneemt. Dat dan de kerckelycke personen in 
sonderheid in dese tijden, niet alleen achtnemen op and'ren, maer ook op haar eijgen selven & dat 
door nauwer & stricter censure, & oeffeninge van kerkelycke disciplinen tegens soodanigen, op dat 
wanneer grote & droevigen ergernissen gegeven mochten worden, blycken mach dat de Christelycke 
gereformeerden kercken daer van een rechten afkeer & afgrijsen hebben, als regelrecht strijdende 
tegen de religie & leren, die sij belijden. 

Extract sommier van middelen tegen het Pausdom gearresteert in Synodo Gorcomsensi anno 1652 

Artic. 7 
1. Dat de dienaren des woords resorteerende onder desen Synodo door ernstige & voorsichtige 
vermaningen, ook tijdelycke waerschouwingen sullen vigileeren, dat geen houwelijcken, worden 
aengegaen met Pausgesinden. 
2 . Dat de aenkomende Ledematen sullen beloven, in diense van de Roomschgesinden worden 
gemolesteert & ongerust gemaeckt datse het selve den bedienaren des Woord sullen aendienen om 
gerust ges telt & naer eijsch onderricht te worden: en sullen de dienaren haer daer inne quijten na 
behooren. 
3. Dat men sijn uij eerste best sa! doen & aen houden daer t behoort dat de Paapse oratoria, 
conventiculen & scholen worden geweijrt. 
4. Dat men de dienstboden sa! aenmanen om haer niet te verhuuren aen Paepse heeren & vrouwen dat 
men ook hare ouders daer tegen sa! waerschouwen, dat ook de heeren & vrouwen, die Ledematen sijn 
ter bequamer gelegentheid vermaent sullen worden, met voorsichtigheid omtrent het hu uren der 
dienstboden die Paaps gesint sijn, ten lesten van hare familien, te willen verhoeden de verspiedinge 
van hare vrijheid, bijsonderlyk de insectie van de suijverheid der religie. 
5. Dat ook de ouderlingen nevens den predicanten neerstigh acht sullen nemen op den staet & 

stoutigheid der Papisten int verleijden van and'ren & ook op de swacken, dewelken door de selven 
verleijt soude mogen worden. 
6. Dat de luijden wel worden onderricht dat het geen verraders of verklickers van hare medeburgers 
syn, die de Paapse conventiculen aenbrengen aen de overigheid, dewyl het veele daeraen hapert, dat de 
officieren geen recht cundschap en hebben van de Paapse vergaderingen. 
7. Dat de predicanten nauw sullen blijven in haer beroep plaetse tot beter & nuttiger opsicht over hare 
Ledematen. 

Extract van de kerckelycke middelen tegen vloecken, sweeren, danssen, comedien gearresteert int 
Synode gehouden in 's Grave Hage 1663 

artic. 23. 

Aengaende vloecken, sweeren & danssen, Comedien & Rhetorijcken verklaren de Classen 
eenparighlijck dat se by hare Magistraten en Hooge offcieren met allen ijver & ernst hebben 
aengehouden om ord'ren daer tegen te stellen & sullen daer in continueren. Wort opnieuw die Classen 
die noch in gebreecken sijn, gelast om in yder kerckelyk boeck de kerckelycke middelen tegen desen 
souden in verscheijden Sijnoden gearresteert nevens de kerckelycke middelen tegen t Pausdom in te 
schrijven & te practiseeren luijdende aldus. 

Tegen vloecken & sweeren. 
1. Dat bij elk prdt. een bysondere text gekoren sa! worden om elk een tot behoorlyk gebruijk van den H: 
Naem Gods te bewegen. 
2. Dat ook elk predt. soo langh ditquaad sa! domineeren, by alle bequamen gelegentheid sijn predi
catien & gebeden tot uytwortelingen van het selvensal dirigeeren, & darde kerckeraden gebruyken 
sullen die macht die sij van God ontfangen hebben tegen den menschen, die de schrickelycke Naem 
Gods niet vreesen, maer ontheijligen, of desen souden met haer stilswijgen merckelyck tolereeren 
oeffenende sonder ooghluijkingen de Christelycke tucht na ord're van dese kercken. 
3. Dat dese saaken niet sa! gelaten worden bij publijcken vermaningen maer dat de behouders van 
de kerken int by sonder sullen voordragen de schuldigen plicht aen schoolmeesters, huysvaders & 
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allen die over and' ren ges telt sijn & ten desen eijnden inde besoeckingen voor het H. Avontmael de 
ouders int bijwesen van hare familien, soo wel doenlyk sa] sijn met alle beweeghelijcke redenen de 
heylighmakingen van den Namen Gods sullen recommandeeren & inde scholen daer geschieden kan: 
de scholarisen sullen vermaent worden toe te sien dat de schooltucht in desen niet versuijmt, waerde 
jeugd van jonghe op van dese grouwelycken souden afgeleijt & bewogen worden om met vreesen & 
beven te gedencken aen dese groeten & onbegrijpelycken Naem. 
4. Dat geen predicanten besmet met dese enormen souden sullen gevordert worden maer alle devoiren 
aengewent worden om de selven te weeren & sullen die alreden mochten beroepen sijn & vermaent 
sijnde haer niet beteren van haren dienst sullen ontseit worden. 

Tegen Comedien & Dansserijen 
1. Dat inde visitatie der Ledematen bij alle gelegentheid daer van gewach gemaeckt worden. 
2. Dat inde opnemingh der Ledematen die genen die haer totde gemeijnte begeren ernstelyk 
vermaent worden haer van dat lichtvaardigh danssen te wachten, & aen dat onwrichtbaer wercken der 
duijsternisse geen gemeenschap hebben. 
3. Dat tegens aenstaande groote maeltijden, en bruijloften de ouders daer de selven int huijs sullen 
gehouden worden, versocht worden geene dansserijen in haer huijsen toe te laten & met alle ernst daer 
op te letten. 
4. Dat ook bij de k.kenraden strickt ord're & censure daer tegen ges telt & ook geexecuteert worden 
& dat inde publijcke predicatien de texten alst eenigh sints mogelyk is daertoe geappliceert mogen 
worden, twelk eerste lit ook beslooten is in Synod. Gore. 1622 artic. 35 na volgens de resolutie des 
Synod. Nation. Dordrac.1578 quaest: partic. 43. 
En sullen allen dese voorschreven kerckelycke middelen jaerlycks inde omvragen gebracht worden om 
te vernemen of de kercken die gebruijken welkers uytvoeringen de discretie der kerckenraden word 
bevolen om daer in te handelen tot de meeste stichtinge. 

Den 19 januarij 1670 
Is door den predicant den Eerw. kerckeraad voorgedragen & bekend gemaekt, hoedat den predicant 
van Poortegael D: Stratenius versocht hadde, alsoo Belij Jans te voeren in Rhoon gewoont hebbende & 

daerna in Poortegael was komen te overlijden in armoede, dat gelijck sij de kist soude betalen, wij de 
afleggers soude betalen, & een half vat bier tot de begravenisse soude vergunnen, twelk toegestaen is 
uijt consideratie dat naderhand in sulke geval die van Poortegael ons mede sullen doen. 

Het Classicale Repertorium door lesende heb be gevonden, dat somtijds soude komen te passe komen 
& in ons kerck boeck geinsereert als volgt: 

De Heer van Rhoon dewijl de kerckelycke goed'ren tot sich treckt, die der menschen bedencken van de 
kerck al daer gebruijckt sijn, sa] daer over aengesprooken worden, & soo geen gehoor geeft sa! men dat 
brengen aen de Heeren Gecommitteerde Raden 

den 13 jul: 1600 

Item 
Hoedat scheijdinge gemaeckt is tusschen de goed' ren van den H. Geest (soo men die noemt) en de 
Diaconie in Rhoon, den 1 octob. 1616. 

Item 
Over de profanatien der geè Bededagen, de heer van Rhoon te versoecken, dat die tegen gegaen mochte 
worden den 6 octob. 1614, den 5 januar 1615 6 april 6 julij 1615. 

Item 
Claas Denis verkoren tot School Mr. in Rhoon van den Heer aldaer, onbequaem tot den dienst, om niet 
staande ter goeder naem & faam sa! geweert worden den 5 jun. 1635. 
De heer van Rhoon beroept sich op goede attestatie die van hem hadde, maer die bevonden seer abusive 
gegeven te zijn. 18 dito. Den Heer houd craftigh aen om hem bij provisie te mogen stellen, geeft den 
Classi sijn examen over, en daerin bevonden onbequaem, geraden te desisteren, en het een of het 
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ander politijc ampt te versoecken, is de Heer versocht met meerder communicatie met den k.kenraed 
geliefde te gaen, inr verkiesen van een School Mr. den 2 jul. 1635. 

Item 
Den heer van Rhoon hadde den schoolmeester aldaer afgeset en was van meeninge weer een ander te 
stellen sonder communicatie van den predt. en k.kenraed, sa\ daer over begroet worden den 13 april 
1643. Dat gedaen sijnde belooft dat niet te sullen doen sonder communicatie & contentement des 
ministers en k.kenraed aldaer den 22 jun 1643. 

Item 
Den knecht van de heer van Rhoon hadde aldaer op de predik-stoel inde kerck groote insolventien 
aengerecht. Daerover à Classe per Dep ut. gedoleert bij sijn Edt. den 7 octob. 1645. De knecht daer 
over bestraft en wegh gesonden van den heer, die oock belooft heeft al het gene den Classi in sijn Edt. 
mishagde op haer aenseggen voortaen te sullen remediëren den 9 april 1646. 

Item 
Dewijl het tractement van den schoolmr. in Rhoon hem aldaer geweijgert wort soo sa] men dat 
remonstreren aen haer Ed. Mogende den 21 jun 1649, en is sulx gedaen den 9 au gust en den 4 octob. 
den heer van Rhoon, dijkgraef en heemraden, en daerna den waarsman van Rhoon belast van haer Ed. 
Mog. den achterstallige trac(tementen .... 26 octob.) 1649. 

Item 
Een Paapse Dienaer tot weeringh van de Landloopers, ende sijn huijsvrou schoolhoudende in Rhoon 
geweert en die ergerlijcke woorden op de nieuwe kloek 
Maria Mater Gratiae Mater Misericordiae. bevonden bij Deput: Classis die daarom in Rhoon gesonden 
waren, dat uijtgeslepen waren den 20 jun. & den 3 octob. 1650. 

Des gelijcks heeft ons goet gedacht uijt het Repertoria Classicali te registreren eenige kerckelijcke 
saaken & gevallen die in onse kerckerlijcke bedieninge soude konnen te weten dienstigh sijn, & 

noodigh te weten; als 

Casus Matrimonialis. 
Een getrouwe persoon begaet bloedschande met sijn eijgen twee susters. Vrage, of men gehouden is dat 
wetende te verswijgen, als hij hem boetveerdigh aenstelt. 
Antw. men sa\ vermanen te gaen bij die daer die bekennen; & voor consuleren met and're kercken, & 

rechtsgeleerden, hoe men verder met hem sa] handelen, en of men sulx sa\ mogen verswijgen met een 
goede conscientie sonder de Overigheid aen te geven 
Den 30 octob. 1581 pag. 7. 

Huwelijx geval. 
Twee personen onder & met huwelijkse beloften hebbende bij geslapen & niet trouwen, sa\ men 
daertoe vermanen na hare beloften, of dat men anders na kerckelycke eens ure genootsaeck sa\ sijn met 
haer voort te varen. Den 30 octob. 1581 ibid. 

Noch 

Vrage of een procureur die lidmaet is magh dienen sulck een vrouw, die moveert haer man geen man te 
sijn, ende saake odieus is. 
Antw. men sa! die vrouw vermanen tot afstand van die saake, en soo sij niet te bewegen is, sa! de 
procureur haer mogen dienen, doch soo veel mogelyk is sien opde meeste stichtinge. Den 31 octob. 
1583. pag. xi. 

Noch 
Noch vinden wij int Repertoria Classicali twee susters & broeders kind'ren hebbende elf of twaelf jaer 
als man & vrouw te samen huijsgehouden salmen met protestatie voor gehouden personen & wettelyck 
huijshoude de aensien nade ordinantie van de Heeren Staten den 9 april 1584 pag. xi. 
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Noch 
Men magh een overspeelder niet trouwen met die vrou, met welke hij overspel begaen heeft, als haer 
man is overleeft den 5 august 1585 & te vooren 1582 pag. xii. 

Noch 
Een vrou versoeckende ten Avondmael te gaen, of schoon haer man daer tegen is, sa! evenwel 
aengenomen worden den 14 octob 1585 pag. xii. 

Noch 
En vrou hebbende vier jaer met een mans persoon ongetrouwt geseten & huijsgehouden, bevind dat hij 
melaats is, wert geraden van hem af te scheijden, & gewesen aen de Magistraet. 11 au gust 1586 pag.13. 

Noch 
Een Christen mensch magh een onseeckere saake na sijn beste wetenschap met eede bevestigen 1 
octob. 1586 pag. 14 
Of een Christen van den eed ontslagen sijnde eijds magh assureren na Mannelijcke Waerheid. 
Antw. in plaetse van Eede neen: voor assertie ja. Den 21 octob. 1586 pag.14. 

Noch 
Een vrouw die !itmaet is & in overspel bevonden eerst onboetveerdigh sijnde tot de excommunicatie 
voorgeste!t, magh in de kerck wel getrouwt worden bij soo verre de selve boetveerdigh is den 21 octob. 
1586. 

Noch 
Niemant kan weijg'ren der waerheid getuijgenisse te geven van de overheijd daertoe gedrongen zijnde 
den 3 feb. 1587 pag. mihi.15. 

Noch 
Broeders & Susters kind'ren malkand'ren te trouwen en strijd wel niet tegen Gods woord, noch en 
besmet de conscientie niet, maer nochtans was het raedsamer dat het niet geschieden, den 17 mart 1587. 
pag.15. 

Noch 
Vrage, of een vrouwe ondertrouwt sijnde met een man, die middel er wijle dieverij bedreven heeft, en 
daer over berucht is gehouden is hem te trouwen? 
Antw. is goet gevonden sulx met de magistraet te communiceren en haer ad vijs daer over te horen, en 
daerna te reguleren. Den 6 april 1587. pag. xvi. in meo Repertorio. 

Noch 
Het houwelyck van die gene die sijn overleden huijsvrouwe sus ter getrouwt heeft niet wettelijck, haer 
wettelijck weer te scheijden 21 septemb. 1587. pag.17. 

Noch 
Een vrouwe overspel bedreven hebbende soo vermengt haer man sich wederom met haer, en dewijl het 
kind in overspel geprocureert gestorven was. en de man op eenige conditien en beloften by haer was 
gekomen is geraden gevonden te arbeijden tot vereeninge van beijden den 23 au gust 1588. pag. 18. 

Noch 
Of een jonghman, die een kind bij een jonge dochter heeft uijt kracht van bijslapen gehouden is die te 
trouwen? Is geantwoord, soo daer geen beloften en sijn, dat men hem tot trouwen niet kan dwingen, 
maer wel daertoe vermanen 
Den 10 april 1589. pag. xix. 
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Noch 
Een man getrouwt hebbende een vrouw aen welke hij de plichten des houwelijx niet voldaen hadde, 
gaet van haer wegh, 
Vrage: wat sulck een vrouw te doen staet? Antw. dat de saake poltice moet afgedaen worden, mits 
bewesen sijnde, dat hij niet bequaem is geweest ten houwelijck, en haer bedrogen heeft 
6 april 1592 pag. 23. 

Noch 
In Repertoria Classicali gevonden. 
Een man lidmaet der gemeente leeft in overspel met sijne gewesene dienstmaagd, en versoeckt die te 
trouwen, behoort dat niet te geschieden, maer de kerck behoort daer tegen hare officie te doen, & met 
hem t.e procederen na Christelycke discipline, den 30 mart 1598. ook tot excommunicatie toe den 6 jul 
1598 pag. 31. 

Noch 
Een vrouwe lidmaet bedrijft overspel met haer knecht, & loopt met hem wegh, & laet haer man in de 
schulden steecken, die ook Lidmaet sijnde versoeckt attestatie om te mogen vertrecken, en sa! hem die 
gegeven worden, soo men bevried dat die schulden met sijn toedoen niet gemaekt sijn den 5 jul 1599. 
pag. mihi. 33. 

Noch 
Vrage. Of een stiefvader mach trouwen sijn stiefssoons huijsvrouwe, bij welke hij kind' ren heeft? Antw. 
buiten alle twijffel neen, als strijdigh tegen Godlijcke Natuurlijcke en civile wetten den 3 april 1601 
pag.35. 

Noch 
Seecker vrouv,· te Bhijs ij@II bevrucht sijnde is getrouwt met een ander jongelingh van de predikant, 
die dat wel wist, sullen daer op de visitatores uijt de name des Classis de getrouwden gebieden sich van 
den and'ren te onthouden tot der tijd toe, dat se van haer vrucht sa! verscheijden sijn den 22 jan. 1602. 
Maer daerna bekende de jonghman dat hij de vader van de vrucht was, den 15 april 1602 pag. 36. 

Noch 
Die lidmaten die hare kind'ren ten houwelyck geven aen ongedoopte personen sullen opentlijck in de 
kercke daer over schuit bekentenissen doen den 8 mart 1604 pag. 39. 

Noch 
Vrage: of een persoon, die sijn kost gaet bedelen, ten Avondmael magh gaen? 
Antw. men sa! bedelen weren, hem behoorlijcke handreijckinge doen, en voor een halfjaer 
beproeven den 8 mart 1604 pag. 39. 

Noch 
Of een vrij en ongetrou wt manspersoon gehouden is die maagd, die hij ontschaekt heeft te trouwen 
sonder hem aen een andere vrouwe te mogen verhouwelijcken, wel verstaende, wanneer de 
ontschaeckte verklaert op Eede, dat den ontschaaker haar belofte van trouwe gegeven hadde voor den 
bijslaep, is op't Synodum gebracht 6 septemb. 1604 pag. 40. 
Maer een ander dochter die met den ontschaker onder geboden sit en met hem huijs hout voor de 
solemnitatie van het houwelijck staende den twist tusschen hen & die hij ontschaekt had de, sa! 
voor de k.keraed haer schuld bekennen, tselve de gemeente bekent gemaeckt worden, en als dan ten 
Avondmael toegelaten worden. Den 4 octob. 1604 pag. 40. 

Noch 
Een seecker man hebbende over de 24 jaren met een vrou getrouwt in Brabant & deselve na drij jaren 
verlaten, en een ander getrouwt en wel 20 jaren met haer hadde huijs gehouden, ende verlaten en ook 
een ander man getrouwt hebbende, vrage, hoe men daer mede sa] handelen? Antw. dewijl se soo langen 
huijs gehouden hebben en de saake irreparabel is, & datse in verscheijde provincien sijn en onder 
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verscheijde regeringen, dat men haer onder schuldbekentenis wederom tenAvondmael sa! aennemen 
den 4 octob. 1610 pag. 47. 

Noch 
Een seecker vrouwspersoon getrouwt met eene, die hem uijt gaf voor een jonghman, en die men nu 
bevind met een ander vrouw ge trouwt te sijn, Vrag, hoe by haer daerin sa! houden? Werd geantwoord, 
dat men sa! vernemen of sij n vrouw noch int leven is, en dewijl daer te voren depositien waren van on
kuijsheid & overspeligh leven, soo sa] men op die depositien versoecken bij de magistraetaldaer dat sijn 
scheijdinge van de eerste vrouw wettelijck soude ge keurt worden & geapprobeert, & sa! de vrouw sich 
van hem onthouden soo lange tot dat dit ondersocht en lestens bestelt worde den 4 jul 1611 pag. 48. 

Noch 
Een seecker dochter die over twee jaer, twintigh jaer out sijnde haer selven hadden verlooft aen een 
jonghman, en als die op reijs ter zee getrocken was, soo heeft sij haer weer verlooft aen een ander, 
& als die geboden nu gingen, soo komt de eerste thuijs, & gaet met haer deur. Vrage, hoe men sa! 
handelen met die geboden? Antw. de geboden sullen soo langh gestaeckt worden tot dat de saake bij de 
magistraet sa] afgedaen sijn den 23 april 1618 pag. 51. 

Noch 
Een k.keraed staet vrij ouderlingen te verkiesen sonder haer sulx aen te seggen voor datse van den 
predick stoel worden afgeroepen den 28 meij 1625 pag. 76. 

Noch 
Alle kercken onder de C!asse van Schieland resonerende sullen haer houden aen de kercke
ordeninge de anno 1586, alsoo niemant voor sij n parternlier macht heeft ied daerin te veranderen of 
misduijden den 28 meij 1625 pag. 76. 

Noch 
Misbruijck van Eed sweren onder de Mennisten bij Mannewaerheid, of andersints voor te komen met 
het placcaet de anno 1588 den 1 jul. 1625 pag. 77. 

Noch 
Daer wort raed gevraagt & ad vijs, hoe men in de beroepinge van een predikant tusschen de magistraet 
& kerckeraed best goede vrede, eenparigheid & correspondentie sa] houden? Is geantwoord, dat men 
inde beroepinge volge de kercke order van tjaer 1586 inde resolutie Synodi Hagiensis, & acte van 
de Staten van Holland dat ijder blijven bij sijn gerechtigtigheid & voorige practijke in elk Classi & 

kerckengebruijkt. pag. 78. 

Noch 
Een dochter van 15 jaren gedoopt werdende moet belijdenisse doen van haer geloof, & belofte van ten 
Avondmael te sullen gaen, maer wanneer staet aen de k.kenraed 8 jul 1631 pag. 86. 

Noch 
Een doodslager die geen teeckenen van boetveerdigheid toont, & met de vrienden van den dooe 
noch onversoent is, en den doodslagh noch vers en magh geensints met stichtinge van de gemeente 
ge trouwt worden den 8 jul. 1631 pag. 87. 

Noch 
Personen die wettelyk ondertrouwt sijn, & drij proclamatien gehad hebben konnen niet gescheijden 
worden uijt oorsake alleen dat den bruijdegom niet goets genoegh heeft maer behoren te 
trouwen den 6 jul. 1632 pag 88. 

Noch 
Een Engelsman hadde getrouwe een vrou, wiens man uytlandigh was, en doe noch int leven, doe hij 
trouwde sonder dat hij eenige kennisse daer van hadde, en als daerna tijdinge van sijn dood gekomen 
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was, soo is hij als van een onwettigh huwelyck gescheijden van een Engels predikant, den man doleert 
daer over in de Classe, exhibeert schriftelyck consent van de Heeren van de Graeffelyckheid om int 
houwelyk te continueren sonder van ij mant gemolesteert te mogen worden & vraegt hoe sich daer in 
sa! hebben te gedragen? Antw. de Classis, dat de saacke gansch politijc is, & dat het gene by de politijcke 
was gedaen, niet was strijdende tegen het woord Gods den 4 octob. 1632 pag. 89. 

Noch 
Als susters & broeders kind'ren malkand'ren willen trouwen haer dat te ontraden, & de magistraet aen 
te dienen, als politijc & sich na haer bevel te reguleren. Den 17 meij 1633 pag. 90. 

Noch 
Luijden van Rotterdam noit daer te kerck geweest, versoecken op Delfshave geexamineert, & aldaer ten 
Avondmael te gaen sijn afgeslagen, moeten dat doen te Rotterdam den 20 jun. 1633 ibid. 

Noch 
Een dochter tot IJsselmonde van een goet leven, neerstigh int gehoor van Gods woord, maer van geen 
goede memorie & kleijn van verstand, die na alle onderwijsinge onwetende blijft & noch de articulen 
des geloofs niet kan onthouden, of die ten Avondmael magh aengenomen worden? Antwoord de 
Classis den predikant wort geraden voort te gaen in die onderwijsinge, verwachtende wat de Heer 
geven sa!, maer niet toe te laten voor dat se meerder kennisse heeft 20 jun. 1633 pag. 90. 

Noch 
Als twee ouderlingen komen in Classen van een vacante plaetse sa! maer een een der selve stem 
hebben den 3 meij 1634 pag. 97. 

Noch 
Een vrou hebbende getrout hare overlede susters man en bij alle kind'ren geteelt, ofse al eerlijck & 
stichtelyck van leven is, magh evenwel ten Avondmael niet toegelaten worden, omdat het strijdigh is 
tegen Gods woord, en alle politijcke ordinnantien den 3 jul 1634 p 97. 

Noch 
De lidmaet die publice beschuldigt sijnde van overspel, de saake alleen ontkent sonder sijne 
beschuldigers voor den Rechter te willen dagen sa! gelast worden hem publice te purgeren, en by 
weijgeringh van ' t Avondmael af gehouden worden ter tijd toe dat hij dese ord're sij na gekomen 
2 octob. 1634 pag 97. 

Noch 
Een jonge dochter in Hillegersbergh die haer spraak en zinnen niet wel heeft, doch soo veel 
reeckenschap des geloofs kan geven dat se de vergevinge der zonden in C's soeckt staende onder goet 
opsicht sa! op haer versoeck ten Avondmael toegelaten worden den 11 mart 1636 pag. 112. 

Noch 
Een paer volks, die drij kerckelijcke proclamatien hadde gehad tot Leckerkerck, & maer een op 
Delfshave uij t oorsake, dat de kerck aldaer toegesloten was in die troub'len dat men daer niet predikte, 
mogen echter niet ge trouwe worden, of moeten daer ook drij proclamatien hebben den 13 meij 1636 
pag.112. 

Noch 
Het gene dat komt van de fraudatien moet uijtgekeert worden aen den Armen van die plaetse, daer de 
fraude valt om haere contingent daer van te hebben 
den 21 au gust den 28 octob. 1636 pag. 113 mihi. 

Noch 
Een seecker vrou hebbende ge trouwt hare overlede susters man, en alrede buij ten kennisse des 
kerckeraeds drij jaren langh hadde ten Avondmael gegaen magh daer in niet continueren omdat se 
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continueert & blijft inde selfde sonde 10 octob. 1636 9 jun 163715 mart 1639 geresolveert dat men 
met haer kerckelijcke discipline tegen haer sa! aengaen pag.113. 

Noch 
Die lidmaet die gescheijden sijnde van haer man met hem niet konde vereenigt worden, versoekende 
ten Avondmael te gaen, afgeslagen, vermaend tot vereeninge & gewesen aen de magistraet 9 juni 1637 
pag. mihi 114. 

Noch 
Of een kerckeraed gehouden sij over een criminele saake aen hare magistraten daertoe wettelyck van 
haer versocht sijnde, getuijgenisse der waerheid te geven, behoort tot den Synodum, doch sa! een yder 
hier in gaen met de meeste voorsichtigheid den 5 octob.1637 pag.114. 

Noch 
Twee personen van ongelijcke jaren om gewichtige redenen geweijgert in ondertrouw opte nemen, 
& een geruijme tijd by den and'ren in onecht gewoont hebbende de vrou van een ander versocht, met 
welke sij vleesselycke gemeenschap hadde gehad, of men sulk een houwelijck sa! toestaen & bevestigen 
ad no tam genomen den 14 mart 1639 pag. mihi 116. 

Noch 
Of een man magh trouwen de nagelatene weduwe van sijn huijsvrouwe broeder daer kind ofkind'ren 
sijn? Vordien de Classis van meen omdat de politijcke ordinantien daer schijnt tegen te leggen art 8. 
den 26 meij 1639. 
En alsoo daerna is ingebracht uijt Grotio, dat in dese casu som wijl bij de Staten dispensatie geschiet is 
dit gebracht opt Synodum, & met eene gevraegt, als dat huwelyk wiert toegelaten, of een predikant 
dat vermagh te ver bevestigen, en of de sodanige vande magistraet bevestigt sijnde ten Avondmael 
toegelaten worden den 30 meij 1639. 
De Synodus antwoord op't eerste dat het mach geschieden, hoe wel de Eerbaerheid anders soude 
eijschen. Het twede mach geschieden sonder quetsinge; het derde ook in Synode 1639 artic 54 siet ook 
Synod. Nation. Middelburg partic.quaest. 89 Synod. partic. Harlem 1600 & 1606 Amsterdam 1601 & 

Alckmar 1605. 

Noch 
Of niet alle de Arm Mrs. gehouden sijn de kind'ren die van den armen middelen leven te besteden bij 
luijden van de gereformeerde religie opt Synod. te brengen den 30 jun. 1634. Antwoord de Synodus dat 
het ganschelyck in behoort te geschieden Art. 54. 

Noch 
Alle kercken vermaend & gewaerschouwt voortaen niet meer in te teijckenen in eenige boecken & 

registers van Landlopende Bedelaers of Sollicitanten etc. Den 1 novemb. 1639 pag. 118. 

Noch 
Niemand magh trouwen de dochter van sijn overleden huijsvrouwe suster, als strijdigh tegen Gods 
Woord Lev 18 & de politijcke ordinantien, en sa! geen predikant tot bevorderinge van sulck een 
houwelyk sich inlaten: den 25 jun 1640 pag.119. 

Noch 
Seecker lidmaet hebbende op een seeck're plaets 20 jaren gewoont & aldaer sonders attestatien soo 
lange ten Avondmael gegaen moet aengesien worden als een lidmaet van die kercke staende onder 
haer opsicht & censure aengesien beneffens and're ledematen alle beneficitien & privilegien de kercke 
aldaer soo lange genoten heeft den 12 maert 1647 pag. 131. 

Noch 
Als de predikanten overstemt worden in k.kenraed in stuck van eens ure overd' een of d'ander lidmaet 
& dat sulx komt voor hooger vergaderinge, soo en sijn deselve niet gehouden die censure & proceduren 
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voor te stellen & te verdedigen, & sulx dan weijgerende en doen niet het gene strijd tegen goede reden 
& kercken ordeningen den 27 meij 1647 pag. 131. 

Noch 
Seecker lidmaet afgegaen van haer man om sijn ongebonde leven & haer begeven na Harlingen in 
Vriesland, versoeckt attestatie om aldaer ten Avondmael te mogen gaen. 
Wort geraden aen de k.keraed den kerckeraed van Harlingen te schrijven & bekent te maken dat 
se buijten dese casum op die vrouwe niet te seggen hebben evenwel in bedencken geven of sij wel 
stichtelijck rebus sic stantibus geadmitteert magh worden, en haer te recommanderen het oogh en 
opsicht op haer te houden om tot geen swarigheid wijders te vervallen en sonderlingh niet gealieneert 
te worden van de gereformeerde religie den 6 octob. 1647 pag.132. 

Noch 
Omtrent soodanige personen die haer selven quaad thorum int houwelyk afscheijden sa! men 
ondersoecken bij wien de schuld daer van is, den onschuldigen bevonden sa! men ten Avondmael 
toelaten, maer dat onseecker sijnde niet toelaten, den 1 novemb. 1649 20 jun 1650. Daertoe bij gebracht 
Synod. resolut de anno 1597 Schoonhove artic 42 & provinc. Synod. tot Zutphen 1602 pag. mihi 135. 

Noch 
Een seecker lidmaet hebbende ergerlycke & merckelijcke fauten begaen moet reparatie & satisfactie 
doen aen de k.kenraed daer de faute begaen is, ten ware die sulx overgaven aen die kerckenraed daer 
die litmaet daer na woonde 20 jun 1650 pag mihi 135 in scripto meo repertoria Classicali. 

Noch 
Seeker persoon in Poortegael met der woon gekomen sijnde, die seijd van de Remonstrantsche 
scheijdinge een lidmaet der gemeente geweest te sijn, & nu leeft in scheijdinge van sijn vrouw 
versoeckt ten Avondmael te gaen, antwoort de Classis 
1 dat het van noden is, dat de selve persoon blijck bren ge van geweest te sijn een lidmaet der gemeente 
&dan ten 
2 aengaende de scheijdinge van sijn vrouw reserveert sich de Classis tot de antwoord & resolutie 
gelijcke casu gegeven in Classe ordinaria laest leden den 20 jun 1650 pag.159 ]astende den kerckeraed 
sich daerna te gedragen den 3 octob. 1650 pag ... 

Noch 
Ledematen der Gemeente die des Sondaghs Dansschool houden sullen bij den k.kenraed daerover 
aengesprooken & overtuijgt worden van haer faute & soo sij die niet na en laten van het H: Avondmael 
afgehouden worden den 4 octob. 1651 pag ... 

Noch 
Een School Mr. van Remonstrantse ouders voortgesproten, die geen prosessie doet van de ware 
gereformeerde Christelycke religie sa! daertoe aengemaent worden van den kerckeraed aldaer, & door 
de Visitatores, of dar anders indien dienst met srichringe nier magh continuëren den 29 jun. 1653. 
pag ... 

Noch 
De diaconen in alle kercken behoren & moeten de gecolligeerde aelmoessen inde kercke overtellen in 
presenrie van de kerckeraed, & den ontfangh in een boek in teeckenen eer sij na hu ijs gaen 23 jun 1659 
& sullen de visitatores daerop achtnemen 6 octob. 1659 s april, & den 21jun. 1660 pag ... 

Noch 
Geen excommunicatie te doen ergens buijten weten des Classis 6 octob. 1659. pag ... 

Noch 
Geen predicant magh trouwen die personen, die alleenlijck opt stadhuijs & niet inde kerck hare 
proclamatien hebben gehad maer salse den magistraet toewijsen, den 6 octob. 1659. 
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Noch 
Als geen predikant een placcenlande in Classe kan compareren door swackheid of andersints 
verhindert sijnde soo sa! evenwel een ouderlingh afgesonden worden 2 octob. 1662. 

Wij hebben mede int Repercorio Classicali gevonden eenige saaken raakende de predicanten die te 
voor inde kercke van Rhoon geweest sij n. 

als 
D: Henricus Swalmius predikant in Rhoon, beroepen tot Wassenaer, maer is geexcuseerc den 11 augusc 
1597. Daerna tot Cralingen, maer ook te vergeefs den 1 jul. 1603. Daerna beroepen & gekomen tot 
Bleijswijck den 8 mart 1604. 

D: Adrianus Smoucius geexamineert & toegelaten tot het openbaer predicken den 6 octob. 1603. 
Beroepen in Rhoon den 23 1604 maer maeckc swarigheid en daerom voor een jaer aengenomen, daer te 
komen. Peremptoire geexamineert den 6 april sijn examen voor goec opgenomen en geconsenceerc tot 
Cralingen gehoon te worden, & omdat sijn huijsvrou in Rhoon niet woonde, noch woonen konde, soo 
sal men daer een ander beroepen &sal D: Smoucius daer soo lange blijven, den 18 april vansijn dienst 
ontslagen sijnde, compareert als een lid des Classis met scemme als and'ren 24 jun 1606 voor een jaer of 
moet in de Classe beroepen worden 12 mey 1609. 

D: Reijnier Borreman 
Eertijds pastor in Bocholt beroepen tot predikant in Rhoon, en dewyl noch niet geexamineerc was, soo 
sal dat examen voorgaen den 17 meij 1605, hem geraden sich noch wat te oeffenen, en de kercken deses 
Classis te dienen 4 jul, sa! van 
Henri co Arno Idi totYsselmonde inde religie gescileerc worden, op het aenhouden van die van Rhoon 
sa! hij tegen Bamis werden geexamineerc den 8 au gust en geexamineert sijnde tot een lid des Classis 
aengenomen worden den 12 decemb. 1605. 
Dese D. Reij nier Borreman is geweest mede onder de protesterende predikanten tegen het examen 
van D: Sijmon Episcopius beroepen tot Bleijswijck wel kers protest was gefundeert 1 op de beroep in ge 
D: Episcopij dat die onweccelyck was, 2 op sijn persoon, dat hij suspect was omdat hij een discipel van 
Arminius & sijn sooghkind was geweest 3 dat sijn actestatien soodanigh niet waren als se behoorden 26 
juli61o 
Is mede geweest een van die predikanten die het Synodum Nationael te Dordrecht toestemden & voor 
goet keurden den 23 april 1618. 

Des gelyx D: Reijnier Borremans weijgert de Classen te ontfangen als Classem, & ook in de Classe te 
komen, hem & sijn kerckeraed daer over te spreecken den 5 octob. 1615 den 4 jan. 1616 den 8 april den 11 

jul. goec gevonden de saake te laten berusten & den Heer te bevelen den 3 occob. 1616. 

D: Michael Hendricse Bramius geexamineert finaliter den 19 jul, beroepen en gekomen in Rhoon den 
7 octob. 1619. 

D: Franciscus Cranenburgh. 
Beroepen in Rhoon met approbatie van den Heer aldaer gestelt bij forme van non praejudicie van de 
subalterne magiscraec ende beroepinge geapprobeerc van Classe, mi es te versoecken dat de magistraet 
aldae r oolc h a re app rnb a ti e d ae r o p geve n den 4 a pril 163 3 . Antwoord d e mag ist raet sul x noit gewent te 
wesen den 20 jun, dito jaer. 

D.Johannes Heemstede gewesene predikant in Ooscindie beroepen & gekomen in Rhoon den 1 
novemb. 1639. 

D. Wilhelmus Cool proponent preparacorie geexamineerc van D: van Son predikant tot Rotterdam 
den 26 meij 1649. Beroepen in Rhoon de beroep in ge des kerckeraeds schriftelyck ingeleverc, doch het 
schriftelyck instrument van den Ed. Heer van Rhoon maer aengenomen als een approbatie den 10 meij 
1660 peremptorie geexamineert a D: van Son den 14 jul & daerna bevestigt. 
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D. Christophorus Haax geexamineert peremptoir van D: Couwenhove predikant van den Berghse 
Hoeck, & als predikant & aengenomen den 8 sept 1667 & zijnde gedeputeerden des Sijnodi versocht 
hem te bevestigen, gelyk geschiet is. 

Den 15 junij 1670 

Sijn tot nieuwe kerckedienaren bevestight tot ouderlingh Hendrick Leendertse Groenendijk tot 
dia con Jan Hendrickse Decker. 

Den 18 dito 
Hebben de visitatores Classis D: de Herder predt. 
van Bleijswijck D: Ursinus predt. tot Rotterdam D: 
Stratenius predt. tot Poortugael onse kercke gevisiteert 
& (hoofdtekst doorgehaald, marge:) ons gerecommandeert 
alsoo hun ter ooren gecomen waren eenige quade 
geruchten van Meester Gerrit daer na ondersoeck te 
doen of waer soude zijn. 
Den 22 dito alsoo den kerckeraed ter ooren gekomen 
was, dat Betje de dienstmaagd tegens eenige 
persoonen quade dingen tot nadeel van Meester Gerrit 
Croonenburgh hadde gesprooken hebben zij haer 
ontboden en sulx afgevraegt of waer was, en heeft dat 
met schreijende oogen in sijn presentie bekent, alsoo in 
sondegheid te zijn te weten dat hij haer gesocht heeft 
te onteeren, en zij het ontvlucht was met and'ren vuijle 
actien meer. 
Dat doen door eenigen van den kerckeraed was 
verschoont & hierom voor dit mael niet gecensureert 
wiert. 

Den 28 septemb. 1670 
Is de reekeninge van Cornelis Leendertse van 
Wijngaerden gewesen diacon in de kerke van Rhoon 
geschiet bij de E. kerckeraed & voor de gemeente & 

voor goet opgenomen, waerin de diaconie bij slot van 
reekeninge te boven komt de somma van 157-14-14. 

Den 14 decemb. 
Heeft den predt. aen den kerckeraed bekent gemaekt 
dat hij nevens Gerrit Leendertse diacon hadden 
ontfangen uijt handen van Cornelis Leendertse Smit 
gewesen diacon tot afdoeninge van sijn slot de somma 
van 57-14-14 soodat noch reste doen hondert guld. die 
hij beloofde tegen meij aenstaende des loopende jaers 
1671 te betalen, of daervan een obligatie te laten maken 
met vaste hijpoteeken na goede ord're & stijl. 

Den 4 januarij 1671 

Doorgehaalde tekst bij 'Den 18 dito ' (1670) 

Heeft Gerrit Leendertse diacon ons genotificeert in kerkeraed hoedat Cornelis Couwenhoven Groot 
Arm Meester aen hem hadden vertoont wat Pitertje Puts in hoogen ouderdom overleden sijnde aen 
beijden den Armen van Rhoon bij testament hadden gelegateert bedragende soo aen gout & silver geit 
over den 400 guld. Waer van de Diaconie Armen de helft toekomt. 

Den 1 februarij 
Wiert met Leendert van Proije ouderlingh inde kerke van Rhoon geaccordeert over de schuld die den 
Diaconie Armen toekomt van wegen Arij Louwrense den Ouden (wiens huijs hij gekocht hadden) 
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bedragende de somma van 53-10- & toegestaen bij de E. kerkeraed de schuld af te doen met 44 guld., 
vermits hij mede schuld in bracht. 

Den 22 feb. 1671 
Heeft Leendert van Proije den E. kerkeraed bekent gemaekt dat de E. Heer van Rhoon alsoo 
qualijk gereekent hadden over het Capoenen geit staende op het huijske van Ary Louwerense & nu 
toebehoorende Leendert van Proije hadden gerestitueert 18 gul. aettelycke stuijv., waer van den Armen 
de helft & Leendert de helft genoten heeft, alsoo wel te voren met Leendert geaccordeert was maer 
evenwel men wist niet van dit abuijs, & daarom wiert goet gevonden tsamen te deel en. 

Heeft de predt. aen de E. kerkeraed genotificeert dat hij de reekeningen van Cornelis Couwenhove 
gewesene groot arm meester, & van onse Diaconie Armmeesters heeft nagesien & bevonden, volgens 
het accoort van elk de helft den uijtgeef te doen niet gehandelt te sijn, maar de Diaconie Arm Meesters 
vrij meer uyt gegeven te hebben als blijkt uyt dese navolgende posten 

Somma totalis 
vanden uijtgeef, die Cornelis Couwenhove gedaen heeft, bedraagt tzamen van den jare 1664 tot 1671 de 
somma van 2025-16-0 
Daer van afgetrocken dese navolgende posten, 
1. betaelt aende Heeren Weesmeesters van Schiedam 
over het lossen van een rentebrief 
2. aan Cornelis J acobsen van der Es over drij jaer intrest van een rentebrief 
tot lasten van Willem Fonkert jaerlijx tot 20 gul 12 st 8 p. 
3. aen CornelisJacobsen van der Es die verschoten heeft 

Van den heelen uijtgeeff 
afgetrocken 

De uij tgeven gedaen by de Diaconie Arm-Meesters sedert den jare 1664 
1664 188-10-10 
1665 265-10-12 
1666 759-3-14 
1667 39-6-12 
1668 243-13-0 
1670 ~ 

1687-8-4 
Soodat die sommen te samen geliquideert als rest 353-0-12 

466-11 

2025-16-0 
791-8-8 

791-8-8 

Soodat onse Diaconie Arm-Meesters zoveel meer als den Grooten Arm-Meester uijtgegeven heeft. 

Den 18 meij is bij den E. kerckeraed ende eenige leden der gemeente verkooren tot ouderlingh Pieter de 
Wever & tot diaconJan Claassen. 

Den1ojunij 
Sijnde E. Visitatores Classis namentlijk D: Ursinus predt. tot Rotterdam, D: Stratenus Predt. in 
Poortugael D: Kell, predt. in Cralingen onse k erke kome n visiteeren n a gewonelijke ordre hebbende in 
onse kerke geen klachten gevonden, doch Meester Gerrit gerecommandeert in sij n school neerstelijk te 
catechiseeren & zijn devoir te doen om eenige kind'ren toe te brengen tot de sondaaghse catechisatie in 
de kerke, dat hij belooft heeft. 

Denzoctob. 
Heeft de kerckeraed niet toegelaten dat Mr. Gerrit & syn vrouw soude komen aen de Tafel van het H: 
Nachtmael van wegen de opspraek van haer ergerlijk & onchristelijk leven, alsoo was ook het meeste 
gevoelen vande ledematen die wij in de visitatie daer van aen gesprooken had de. 
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Den 15 octob. 1671 
Heeft de E. kerckeraed geaccordeert met Lijntje Leenderts kind'ren van IJsselmonde over een obligatie 
van 100 guld. met den verloopen intrest van ettelyke jaren, als dat sij ons soude geven voor de Diaconie 
Armen 60 guld. in drij paeijen, de eerste paeij soude met 20 guld. betaelt worden tegen Kerstijd, de 
twede van noch 20 gl, tegen meij en de rest tegen Dortse Mert. 

Formulier 
Van de visitatie der kerken te houden volgens de resolutie beijde van generale & particuliere sijnoden 
van Suid-Holland gearresteert in Synod. Rotterd. 1621 art. 4. 
Alsoo de inspectie der kerken daertoe is dienende, dat de suijverheid der leere & alle geregeltheid in de 
gemeijnte Gods onderhouden worden soo sullen de Visitatores Classium 
1. de predikatien van de dienaren des Woords in hare Classe frequenteren en neerstighlyk lesten ofde 
selve met de onvervalste leere des Godlyke Woords, bekentenisse in den 27en artic. en de Christelijke 
Nederlantse catechismo over een komt 
2. zullen sij ondersoecken of die manier van leeren, die sij hebben, stichtelyk eerlyk & profijtelijk zij, 
afgesondert van alle nieuwe, onschriftmatigen, en vreemden termen insgelyk van alle menschlijke 
fabulen, citatien van nieuwe scribenten en veelvuldigh invoeren van Heidensche schriften. 
3. of hij sijn dienst by de zijne vlijtighlyk waerneemt de gesonden leere int openbaer & bysonder 
beweert & voort plant, en de Wederspreekers de mond stopt, neerstigh sijnde in het geduurigh 
lesen, en ondersoecken der H: schrifture, en gesonde autheuren, om 't selve in de vreese des Heeren 
voorspoedigh uyt te voeren. 
4. of hij de Catechismus leert de H: Sacramenten na de instellingen C: en gebruijk des gereformeerden 
kerke sonder eenigen nieuwe ceremonien daer onder te mengen, bedient en sulx alles ter behoorlijcker 
tijd & plaetse. 
5. of hij de aenkomelingen tot het H: Avondmael inde gronden des geloofs ondersoekt. De ledematen 
voor de bedieningen des Avontmaels besoeckt. De namen der communicanten en gedoopten & 

getrouwden luijden in een boek aenteekent, de siecken besoeckt, op den armen acht neemt, de scholen 
behertight, de kerkelijke bijeenkomsten waerneemt, de Christelyke discipline met syn kerckeraed in 
goed ord're betracht. 
6. Of hij sijn gaven niet alleen met vlijtigheid in't studeeren, maer ook met Godsaligheid oeffent: sich 
van' t frequenteeren der herbergh & onnoodigh absenteeren van sijn kercke mijdet, niet en bemoeijt 
met politijke saacken, voornamentlyk niet over ' t versoenen van doods slagh staet. Item of hij eenigh 
vriendenhandel ofte practijken schadelyk sijn dienst onder sijn ampt vermengt hem in handel & 
wandel anders draegt dan een vroom & getrouwe dienaer des Heeren schuldigh is sich te dragen. 
Ten laesten dewijl de ouderlingen & diaconen de dienaren des Woords ges telt sijn tot hulpe, soo sa! 
men ondersoecken, hoedat hare verkiesinge geschiet zij , en sij hun in hare bedieninge & professie soo 
wel in leer als in leven dragen. 

De ouderlingen. 
Of sij ook nevens de dienare sorge dragen over de kudde des Heeren, goede ord' re waernemen, 
arbeijden om alle ergernissen van de kercke des Heeren te weeren, soo veel doenlijk is de swakken 
stercken de gevallenen tot bekeeringe te vermanen, de ongeregelde te straffen, & daertoe trachten 
om alle twist & oneenigheid onder de ledematen ter neder te stellen de kerckelyke bijeenkomst 
waernemen & notitie van hare kerkelijke saaken houden. 

De diakenen. 
Of sij de Armen van hare gemeenten met een bewoogen gemoed besorgen, en behoorlijke reeckeninge 
doen van de administratie der penningen bij hun ontfangen en uij tgegeven. 

Ampliatie 
Gedaen in verscheijden volgende Sijnoden & ook int bysonder inde Classe van Schieland. 

De visitatie der kercke volgens ord're sa! in alle plaetse voortaen geschieden en geen kercken groot 
noch kleijn las mogen over geslagen worden ofde selven visitatien weijg'ren. Woerd. 1625 Art. 5.1. et 
21. 
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Visirarores sullen inspectie nemen inde kerken alwaer na de middagh niet gepredikt wort om de 
oorsake daer van te verstaen & deselven aen den Classem rapporteeren & soo verstaen wort de oirsaken 
te sijn het kleijn getal van toehoorders sullen se de kerckeraed & notabile ledematen aenspreecken & 
tot het frequenreeren van de namiddagh predicatien ernstelyk vermanen. Leijd. 1629 Art. 53. Gore. 
1642. Art. 32. 

Op het rwede gravamen is verstaen dat de predikatien uyt de catechismo, & de carechisatien allerwegen 
soo veel mogelijk is, sullen gepractiseert worden, & dat de Classen op den ouden voet door hare 
visitatores haer van dese sullen informeeren & op alles ord'ren stellen. Briel 1633. Art. 42. Hag. 1634 
art. 29. 

De Visitatores sullen daer op letten of ook de k.kmeesters het brood & wijn in't Avondm. en ook de 
predikanten hare reijskosten restitueeren. 
Class. Schiel. 1620 den 20 july. 

De Visitatores sullen in de visitatie de School Mrs. coram ontbieden en deselven ondervragen of sij ook 
weekelijkse catechisatien onder de schoolkind'ren aenstellen soo neen, darse deselve vol gels synodale 
resolutien sullen hebben te doen. 
Class: Schiel. 1659. den 12 meij 

Visitatores moeten achtnemen of ook de diakenen de gecolligeerde penningen in praesentie van de 
kerckeraed in de kerck tellen & in een boeck in reeckenen 
Class: Schiel 1659 den 6 octob. 1660 21 junij 

Sullen de visitatores Classum in hare visitatien vernemen of ook de kerckelijke middelen regen 
het Pausdom, tegen vloecken & sweeren, danssen, comedien, rhetorijcken &c. int kerckeboeck in 
geteeckent & ook int werk gestelt worden en daer van rappel doen aen de Classe. 

Sullen de Classen besorgen dat ij der kercke hebben een exemplaer van de kerckelijke middelen tegen 
het Pausdom & in geschreven 2ij in haer kerckeboeck waervan de Visitatores telkens inde visitatien 
der kercken sullen oculare inspectie nemen of ook gepractiseert worden beijden op paene van 
gecensureert te worden. 
Synod. Hag. 1633. Art. 8. 

Visitatores moeten rapport doen aen den Classen, & daerna ook aen de Sijnoden ist noodigt. 
Goud. 1589. art. 4. Briel 1591. Art. 4. 

Belastingen, dat de Visitatie der kercken moeten gedaen worden met naerstigheid & getrouwigheid. 
Rotterd. 1605. art. 18. 

Wanneer een litmaet verschil heeft met de kerckeraed mogen de visitatores, versocht sijnde van de 
gegraveerde partije, tselve in de kerckeraed mede komen afhandelen, sonder dat de kerckeraed de 
Visitatores magh uijtsluijten, totdat se selfs eerst van de sake geoordeelt heeft. Dordr. 1608 art. 22. 
Leid. 1590. Art. 26. 

De Classes mogen de Visirarores conrinueeren na discretie Leid.1590 Art. 26. 

De Christelijke Sijnoden verstaet dat de middele, tegen de roepende sonden, van de profanatie 
des Sabbarhs, vloecken & sweeren comedien, dansserijen &c die in alle consistoriale boecken 
moeten ingeschreven sijn, dat die ook jaerlijx in de respective kerckeraeden telkens sullen worden 
voorgelesen, en daerna van de Visitatores Classium worden vernomen, teneijnde alles geluckiger 
volvoert worden. 
Synod. Woerd. 1664. Art. 24. 
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1672 Den 6 van maert 
Hadde de E. Heer van Rhoon den E. kerckeraed bekent gemaekt dat ten achter sijnde 45 gl capoene 
geld opt huijske & erve van Neeltje Wouters aen den Valkensteyntse Dijk, versocht dat de Arme
Meesters dat selve huijs en erve geliefde te laten verkoopen op haren naem nademael sij van den armen 
geleeft hadden, waer toe wij geerne wel wilde consenteeren indient geld dat van de verkoopinge quam 
mochte gedeelt sijn in drij partijen, in een partij voor de de E. Heer van Rhoon, een ander part voor de 
Diaconie Armen & een derde part voor de Grooten Armen, maer de Heer van Rhoon wilde geheel sijn 
somma ontfangen, alsoo noch souden moeten verliesen alst soo veel niet gelden kon, doch naderhand 
wiert toegestaen het huijs te sullen verkoopen op conditie van te versoecken aen de E Heer van Rhoon 
een vrijwillige gifte aen den Armen te vergunnen na sijn discretie soo kleijn & soo groot als t hem 
beliefde. 

Den5junij 
Zijn tot ouderling & diacon gekoren Hendrik Decker & Cornelis Jonge Jan en daerna bevestigt. 

1673 
Den 22 meij tot ouderlingh gekoren Gerrit Leendertse & tot diacon Leendert Huijbrechtse. 

Den 27 meij alsoo Gerrit Leendertse om redenen voor dese reijse versocht geexcuseert te sijn is door 
een nieuwe verkiesinge uyt een nieuw dobbel getal gekoren tot ouderlingh Leendert van Proije in sijn 
plaetse. 

1674 Den 14 meij 
Zijn tot ouderlingh Gerrit Leendertse Coornneef en tot diacon Dirck Heinderickse van Driel 
verkooren. 

Den zo dito 
Heeft den predt. den E. kerckeraed genotificeert dat Heindrick Leendertse Groenendijck den 1400 
gl met den intrest van dien bedragende tsamen xvjC. & 80 gulden hadde opgeleij ten in zijn handen 
overgelevert welke sommen de E. kerckeraed resolveerden ten eersten wederom uyt te setten. 

Den27dito 
Heeft den predt. den kerckeraed voorgehouden dat hij met communicatie van eenigen uyt den haren 
volgens hun intentie de somma van xvj honden gulden hadde uijtgeset en overgegeven aen Do. 
Wilhelmus Hollart die belooft hadde volgens handschrift daervan te geven inde somma van 1000 guld. 
jaerlijx tot intrest vier per cent & in de ander 600 gl vijf ten honden waervan ten eersten een brief op 
hij poteec soude gemaekt worden in amplissima forma tgeen van den E. kerckeraed is geapprobeert en 
goet gekeurt. Alsoo met D: Wilhelmus Hollart seer weltevreden waren. 

De kerckeraed verstaen heeft dat Barber Smits hebbende alle weecke getrocken drij brooden & alle 14 
dagen een maetge botter niet meer dat sa! genieten voor desen somer, alsoo hare man gesegt wierd 
meer als 24 stuijv. s weecks te winnen. 

Jan Pieterse is noch ter week een gulden toegelegt, waervan den Grooten Arm Meester betalen met de 
h elft. 
Maertje Duijckelaers heeft ins gelijck een gulden. 
Abraham Tomisse Schouw is noch toegestaen voor zijn kost & inwooningh 34 stuijv. 
Annetje Willems voor haer kost & inwooninge een daelder ' s weecks. 

Den3junij 
Op reeckeninge van t slot gegeven is van Cornelis Co melisse gewesen diacon en Leendert Hubrechtse, 
de somma van 32 gl. 

Den14dito 
Zijn de E. Broeders Visitatores des E. Classis van Schieland als D: Texelius predt. tot Rotterdam, D: 
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Schagen predt. tot Schiedam D: Heinsius predt. tot Hillegersberg, onse kerck wesen besoecken en daer 
gans geen swarigheid gevonden hebben. 

Den s augustij 
Is voor onse kerckeraed verschenen Mr. Hendrick van Stralen zoon van Mr. Jan van Stralen gewesene 
School Mr. alhier over de obligatie van 100 gl ten lasten van zyn vader zalr. onder de diaconie van Roon 
berustende om de selve uijt onse handen te krijgen vooorwendende dat de secretaris van Praat sijn 
vaders tractement daer voor hadde ingehouden, waarop wij hem na de erfgenamen van Praet hebben 
heen gezonden om sulx te bewijsen, alzoo wij niemant anders hebben aen te spreecken als die genen 
tot wiens lasten de obligatie raeckt. 
Daerna den predt. in Beijerland wederom gesprooken hebbende met dese Mr. Hendrick van Stralen 
heeft daervan aen de kerckeraed rapport gedaen gedaen, dat desen Mr. Hendrick de obligatie van zyn 
vader niet anders ach te als een cattebelletje gevonden onder inde papieren & niet aennemen wilde, en 
ons soude voorkomen met proces. Waerop de kerckeraed geresol veert hem z a 3 weecken af te wachten, 
& die verstreecken zynde tegen hem te procederen voor den Armen. 

Den 7 october 
Is de reeckeningh gedaen van Cornelis Cornelisse gewesen diacon en terstont heeft hij sijn slote 
voldaen, en het geld overgegeven. Insgelijck heeft Jan Decker den kerckeraed bekent gamaeckt dat hij 
het kind van Lou we nu 2 jaren gehad voor die prijs niet langer konde houden voor welke hij het tot 
noch toe gehouden hadde, en is geaccordeert hem daer voor 's weecks tot meij toe off zoo lange als t ons 
lust daer te laten, toe te leggen 24 stuijv. 

Ook is de kerckeraed voorgekomen klacht over den Grooten Arm Meester die volgens oude accoort 
& oude practijke de helft van de uijtgifte aen de Armen uytreijcken moest, niets meer uijtdeelde 
zeggende geen geld meer te hebben, waerop geresolveert wierd, dat men hier over den E. Schout en 
Gerechten spreecken souden, die geliefde ord'ren te stellen, en indien die versochten dat onse diaconie 
den geheelen Armen sou den betalen, dat men dan een ander accort moest ingaen, met kennisse van 
den E. Heer van Roon, & toestemminge van de gemeente, en de Groot Arm Meester ons zyn geheele 
borsse met de emolumenten & profijten die hij hadde voor zyn Armen moesten overgeven opdat uyt 
eene borsse beijden de Armen mochten betaelt & uijt gereijckt worden. 

Den 28 octob. 
Heeft den kerckeraed goet gedacht en geordineert aen den predt., de Bode te senden na de kind'ren van 
Mr.Jan van Stralen, & noch mael ten overvloet te laten weten dat bijaldien sij van wegen de obligatie 
te lasten van hun vader zal r. ten behoeven van den Armen, niet bytijds komen satisfactie geven dat zij 
ij der hoofd voor hoofd (marge: der kind'ren en erfgenamen) ten eersten sullen provoceeren & roepen 
voort hof van justitie in Den Hage, daervoor men ter eerster instantie magh verschijnen van wegen 
den armen zoo ondervraegt is; en dat de kerckeraed prosesseert tegen alle de schade & onkosten die 
daarom sullen worden gemaeckt; waerop haer desen missive door de gerechtsbode van den predt. 
toegesonden is. 
Aen een yder hoofd voor hoofd van de kind' ren & erfgenamen van Mr Jan van Stralen gewesen School 
Meester inde Dorpe & Hooge Heerlijkheid van Roon. 
Eersame, discrete goede vriend. 
De l<ercker~ed van. Roon sat ve rleg e n s ijn nie t d e obligati e te n las ten va n uwen vader zal r. onder ons 
berustende van den 13 december des jaer 1648 ten behoeven voor den Armen deser Heerlijkheid van 
wegen verschoten & goede aengetelde penningen, die dicmaels naderhand opgeeijst, maer tot noch 
toe ons niet weder gerestitueert sijn; soo ist dat wij als voogden & voorsorgers der Armen het selve niet 
langer konnende verantwoorden voor onse gemeente ook van conscientie wegen gehouden sijn daerin 
te voorsien; weshalven heeft het ons goet gedacht nochmaels ten overvloed door dese onse dorps & 
gerechts Bode te laten versoecken ons by tijds te doen satisfactie; of wij eyschen het capitael de somma 
van hondert Carol guld. met den vollen intrest van dien tegen vijf ten hondert van alle de verloopen 
jaren, volgens den teneur & inhout van de gepasseerde obligatie. Daarom laten wij U E vooraf weten, 
dat van meeninge sijn met den eersten U E hoofd, voor hoofd een ij der der kind'ren en erfgenamen 
te provoceeren ofte roepen voor den Hove van Holland, daer men ter eerster instantie magh voor 
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verschijnen van wegen den Armen. Gij hoeft het ons dan niet te wijten zoo U E in meer schade & 
onkosten komt te vervallen, want daer is geen twijffel aen of u sult niet alleen uwe maer ook onse 
onkosten, die wij doen & noch doen sullen geheel moeten dragen. 
Hierop versoecken wij , dat gij aen onse Bode gelieft te geven schriftelijck antwoord, opdat wij weten 
waerna ons sullen reguleeren. Hier mede eijndigende wenschen U E toe alle heijl & zegeningen. 

Uijt name & last des kerkeraeds Ch. Haex predt. 
Actum in Roon den 28 octob. 1674 

Mede is bij den kerckeraed ord'ren gestelt 
om voor den Armen turf te koopen & dese 
na volgenden personen toegeleijt als voor de 
kind'ren van 
Bastiaen J ansse 
voor Abraham Tomisse 
Maertje Duijckelaers 
An netje Willems 
Ingetje de wed. 
Grietjeütte 
Pieter Fransse 

tsamen Tonnen 

Den 11 november 

10 ton. 
8ton. 
8ton. 
8 ton. 
8 ton. 
6 ton. 
s ton. 

53 

Is voor den kerckeraed verscheenen Mr. 
Leendert van Stralen Schoolmr. in Dircksland 
soon van Mr. Jan van Stralen gewesen 
Schoolmr. in Roon, versoeckende dat hij voor 
sich selven & voor sijn broed'ren als kind'ren 
& erfgenamen van syn vader zal. over de 
bovengemelde obligatie van honden gulden 
met den intrest van dien tegen 4 per cento 

Bedeling turf, (Rhoon 28 oktoben674) 

van den jaere 1648 te mogen met den kerckeraed accordeeren, en is na eenige debatten ten laesten 
geaccordeert de kerckeraed considereerende dat het oude schuld was en daerenboven niet een schuld 
der kind' ren maer van haer vader, & een schuld die volgens het zeggen der kind'ren wel zouden 
konnen voldaen zijn ofte het tractement door de secretaris Praet dat verbonden was in gehouden sijn, 
de zaecken met allen soo heel volkomen niet klaer sijnde; heeft sich laeten vergenoegen met haer 
presentatie van sestigh Carol. guldens waermede sij de obligatie soude annulleeren & vernietigen, 
dewelke sij souden moeten betalen tegen Kersdagh aenstaende deses jaer 1674 of anders dat zij 
kerckeraed haer noch hielden aen hare voorgaende actie & hare hoofdsommen met den intrest van dien 
volgens den inhout der obligatie, en daerby belooft den kerckeraed indien de kind' ren en erfgenamen 
naderhand klaer bewijs konden bijbrengen dat haer vader zaligr. ofte ij mant van zynencwegen 
de obligatie hadde voldaen, ofte bewijs konden by gegeven worden dat het tractement daervoor 
ingehouden was & doen Armen hadden genoten zoo souden men haer doen restitutie penningen waer 
van in acte door de heer secretaris geformeert is & daerna van de mede zonen den dorde vervangende 
geteeckent wierd als van Mr. Hendrick van Stralen Schoolmr. in Beijerland & Mr. Leendert van Stralen 
Schoolmr. in Dircksland. 

Den 18 november 
Is by den kerckeraed toegestaen dat Barber Smits alle maenden sal trecken een achtendeel rogh. 

Den 2 december 
Is bij den E. kerckeraed geresolveert sich nader te informeeren over de abuijsen van de reeckeninge 
van Do. Heemstede zalr. gewesen predt. deser plaetse vermits bevonden word uijt zijn nagelaten 
reeckenboeckje genoemt Memoriael van den ontfangh & uijtgeef eeniger penningen der Diaconie 
Armen van Roon in dese geschreven met sijn eijgene hand, dat den armen meer soude souden 
toekomen als bij sijn leven gereeckent is, waarop ook gevolgt is een schriftelyck ad vijs gehaelt van den 
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Advocaet Paets te Rotterdam den 12 april 1661 luijdende als volgt 
Dunckt (onder correctie) alsoo notoir is naer rechten dat ij mant eenigen administratie hebbende 
gehouden is in reeckeninge van den selve sijn administratie alle ontfangen penninge te 
verantwoorden, en het tgeen hij bij slote van de laeste reeckeninge schuldig blijft in ontfangh van de 
volgende te brengen. Dat daarom de erfgenamen van den voorn. D. Heemstede schuldigh sijn als noch 
ten behoeven van de Diaconie van Rhoon te verantwoorden een somme van 187 gulden 15 stuijv. die 
sij D: Heemstede by slot sijner reeckeninge van den jaere 1643 is schuldigh gebleeven en in volgende 
reeckeninge niet en heeft verantwoort, gelijck mede een summe van 103 guld. van den jare 1649 uyt de 
selve oorsake, mitsgaders noch een summe van omtrent 50 car. guld. in de reeckeningen van den jare 
1654 errore calculi tot nadeel van de voorsz. diaconie gereeckent alles nochtans onder dese referte en 
anders niet, indien bewesen sou de komen worden, dat de penningen ter welke oorsaacke de voorsz. 
quitantien sijn verleden en die by D: Heemstede in uijtgifte van de voorsz. sijn respective reeckeninge 
niet en sijn gebracht, sijn betaelt uijt gelden die bij hem wel sijn ontfangen maer in geene reeckeninge 
verantwoort. Dat is dat de selve soude sijn ontfangen boven den ontfangh van de voorsz. reeckeningh, 
alsoo in cas sulx niet bewesen soude komen worden deselve uijtgegeven penningen desselfs 
erfgenamen als noch sou de moeten valideeren. 

Insgelijck heeft den predt. den kerckeraed voorgedragen hoe den ouden Gene Steventse wiens vrouwe 
van hem geloopen sijfiàe soude verstorven sijn volgens een seeckere beschreven brief, versocht 
opnieuw te mogen trouwen, waerop de kerckeraed resolveerde dat men hem souden aenseggen daer 
van bewijs te moeten brengen door een notariaele attestatie alsoo het een versierde brief soude konnen 
sijn van ij mant. 

Den 23 december 
Heeft de predt. de kerckeraed bekent gemaekt dat in sijn gedane visitatie geen swarigheid gevonden 
heeft, en dat de vrouw van Trouwer aengesprooken is van dat zij zeide inde Paapse kerck geweest 
sijn; welke voorgehouden is wat ergernisse sij de de kercke gegeven heeft & hoe de Papisten daer over 
gejuijgt hadden; en hoe dat het ons bedroeft hadden sulx te hooren, daar zy ons te vooren belooft 
stantvastig te blijven bij haer geloof; waerop zij haer misdaed bekent heeft met leetwesen & ons te 
vollen verseeckert dat zij te meer afgeschrickt geweest is van de Paapse kerck en dat zij niet anders als 
een recht apenspel & guijchelspel gesien hadden & dat zy wist als zij afviel sondigen zouden tegen 
hare conscientie & alsoo tegen den H. Geest voor welk zy zeijden dat geen vergevinge is noch in desen 
noch inde toekomende eeuwen, waerdoor haer weder toegelaten is tot den Avondmael des Hee ren te 
naderen dat van den kerckeraed goet gekeurt is. 

Den 30 decemb. 
Heeft de predt. den kerckeraed bekent gemaeckt hoe hij geweest was bij den Heer van Rhoon en 
geklaegt hadde over de groot licentie & vrijheid ( en) stoutheid der Papisten, en over de groote 
vergaderinge die ten zynen huijse gehouden wierden door den groote toeloop der Meengten die van 
alle kanten die op Kerstijd waren toegevloeijt; insgelijck over het groot geweld & quade huijshouwen 
van Den Trouwer met zyn huijsvrouw om het geloof en religie, en versocht hadden dat de Heer van 
Roon daerin moest voorsien en Trouwer gebieden sijn vrouw in de religie ongemolesteert te laten of 
dat anders wij zouden genootaeckt sijn te klagen daer t hoorden. En dat hier over den predt. bij den 
Heer van Roon in seer harde woorden met elkand'ren waren geraeckt. Twelk alles van de kerckeraed is 
approbeert en zeer goet gekeurt tot inbindinge van de stoutigheid des Pausdoms. 

1675 Den 13 januarij 
Is Cornelis Leendertse van Wij ngaerden Smit in Rhoon verschenen voor den kerckeraed en 
bekentgemaeckt dat Mr. Mathijs Plaisier Timmerman alhier op sich hadden genomen te betalen 
hondert gulden met den intrest van dien tegen 4 per cento tgeen den Diaconie Armen was 
competeren de over het slot der reeckeninge van Cornelis Leendertse van Wijngaerden schuldigh 
gebleven: oock heeft dese boven gemelde Cornelis Leendertse versocht noch hondert gulden te mogen 
ontfangen waerop hij den kerckeraed zoude over leveren in handen den hijpoteeck brief opt huijs 
van Mr. Mathijs noch beswaert met 200 gl, die Mr Mathijs belooft alsdan aen den Diaconie Armen van 
Rhoon te betalen met den intrest van die 200 gl van den 1 meij 1674 af gereeckent, soodat het eerste jaer 
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sa! verschenen sijn den 1 meij 1675. Dit is van den kerckeraed aen genomen, en aen Cornelis Leendertse 
noch gestelt 100 gl, die dan op sijn brief opt hu ijs, heeft terstont overgegeven, tot laste van Mr. Matijs 
in houdende noch 200 gl schuldigh te sijn om te betalen. 

Noch heeft den predt. aen den kerckeraed genotificeert dat hij van Mijnheer Wesop gewesen secretaris 
in Rhoon hadden ontfangen den resteerende penningen van die den Diaconie Armen waren toegelegt 
uijt den boedel van Louw Arentse bedragende de somme van 72 gl 12 st 8 penn. de rest was gegeven 
door Cornelis Couwenhove aen den diacon Leendert Hijbrecht. 

Den24maert 
Heeft den predt. den kerckeraed bekent gemaeckt dat hij was geroepen bij de weduwe van D: 
Heemstede zalr. te Schiedam en haer had de aengesprooken over de abuijsen die gevonden zijn in de 
reekeninge van haer man, die daerop had de geantwoord daer van niet te weten, en dat de rekeninge 
eens geschiet sijnde & goet gekeurt by den kerckeraed in voorigen tijden, daervoor niet meer 
aenspreekelijck was noch meende ieds te geven, en dat zij over dese zaek met haer NeefD: Leeuwius 
predt. tot Schiedam die zij zeijde bij de volkomen afreekeninge zoude geweest zijn, zoude spreeken. 

Den7dito 
Is in de vrese des Hee ren overwogen op het rapport dat den predt. gedaen heeft van de gegeven attestatie 
der kerke van Rotterdam aen Jan netje Gerrit Trouwers vrouw als li tmaet, hoe men handelen zouden 
met dese vrouwe die sulke ergenisse hadde gegeven aen de gemeente dat zij tegen gedane beloften aen 
predt. & kerkeraed tot tweemael hadde geweest in de papekerke, en die in een vierendeel jaers tijd maer 
2 a 3 mael in onse kerke was gesien; daerop de kerckeraed oordeelde dienstigh & stichtelyck te sijn dat 
zij voor dese reijsen zouden absenteeren & haer aenzeggen voor sul ken fauten meer te wachten. Doch 
nademiddagh dese saeke weder in resumptie genomen sij nde is dese censure wat versacht dat hem 
haer om redenen wil & ons niet geheel af te schrieken van onse kerke, en is goet gevonden, daer door 
conniventie voordese reise toe te laten doch met dese conditie van vaste beloften te doen van sulke 
ergenisse (niet) meer te geven; ofte het is overgelaten in de wijsheid en voorsichtigheid van den predt. 
& den ouderlingh die voor hetAvondmael de visitatie zouden doen, & haer zouden besoecken nadat 
zij haer dan bequaem vonden zouden zij mogen handelen, en toelaten zoo die merkelyk berouw en 
leetwesen van haren mis lagen, zouden vernemen, en beloften krijgen van beterschap. 

Den 28 april 
Is den kerkeraed gerapporteert dat de voorgaende Classe was versocht een subsidie voor de kerke van 
de stad Woerde ende Grave die door de Franssen geruineert zijn, en dat naderhand een brief gekomen 
is aen den predicant van gelyck versoek voor de afgebrande kerke van Swammerdam & Bodegraven, 
daer op de kerckeraed goet gevonden is een subsidie te geven & daer voor een collecte te doen voor 
den geheele dorpe huijs aen huijs des gelijx heeft den predt. te kennen gegeven dat 50 gulden hadde 
gekregen van Mr. Hendrick van Stralen in Beijerland tot afkortinge van de 60 gulden die den Diaconie 
Armen van Rhoon was competerende volgens accoord van de kind'ren van Mr.Jan van Stralen. 

Predt. met den ouderlingh Gerrit Leenderrse hebben aen den E. kerckeraed bekent gemaeckt dat den 
predt. Leeuwius van Schiedam als neef van de weduwe van Dom. Heemstede zalr. met hun gesprooken 
heeft over de reeckeninge van D: Heemstede daerrevooren van gemelt is, zeggende dat de reeckeninge 
ten vollen geslooten en afgedaen was en by den kerckeraed van Roon alle de resteerende penningen 
zouden ontfangen sijn en daervan een acte aen de weduwe van D: Heemstede zalr. zouden gegeven 
zijn, daertoe hij dergene der selven hadde te hand bestelt luijdende als volgt 
Wij onder geschreven ouderlingen en diaconen van de gereformeerde kercke van Roon bekennen 
ontfangen te hebben uyt handen van de weduwe van D: Johannes Heemstede zalr. de somma van 
599 gl en 3 st over het slot van reeckeningh bij hem gedaen op den 1 septemb. 1659, en bij casse en in 
bewaringe van der voornoemde predt. D. Heemstede was berustende en de zelven overgelevert na zyn 
overlijden aen de voorsz. Broeders . Item noch overgegeven 24 roo-bezegelde brieven als obligatien tot 
last van verscheijde personen met nomber 1 en 2 en zoo voorts geteijckent, mitsgaders noch een 100 gl 
van Pieter Hiskia mede aen de Broeders overgelevert die na de reeckeninge is ontfangen 
aldus onderreijckent opden 8 janaurij 1660 
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Pieter Co melisse ouderling 
Pieter J ansse ouderlingh 
HendrickJansse ouderlingh 
Leender Cornelisse Smit diacon 
Arie Bastiaense Spruijt diacon. 

Doch kerckeraed die oordeelt dat daerdoor noch de abijisen van de reeckeningh niet weggenomen zijn. 

Den27mey 
Bij den kerkeraed zijn 1c1ijt een deààel getael van e1c1derlingen & dia 
Zijn de Visitatores Classis D: Texelius, D: Schagen D: Heinsius respective predicanten tot Rotterdam, 
Schiedam, & Hillegersbergh de kercke van Roon komen visiteeren & geen swarigheid int minst 
gevonden, en gevraegt hebbende hoe het staat met den vergaderinge der Papisten, is daer van 
openinge gedaen. 

Den zjunij 
Is by den kerkeraed uyt een dobbel getal van ouderlingen en diaconen gekoren, tot ouderling Jan 
Decker, tot diacon Cleijs Teunisse. 

Den9junij 
Is den kerkeraed bekent gemaekt door de predicant dat inde collecte door den ganschen dorpe gedaen 
zoo wel bij de Papisten als gereformeerden voor de kercken van Bodegrave, Swammerdam Woerden 
ende Grave ontfangen was omtrent de vijftigh gl. waer van den kerckeraed goet gevonden heeft 
dertich gulden toe te leggen voorde kercken van Bodegraven & Swammerdam & twintich voor die van 
Woerden & de Grave, ofte voor de kercke van Bodegrave 15 gl. voor de kercke van Swammerdan 15 gl., 
voorde kercke van de Grave 10 gl., voorde kercke van Woerde 10 gl. 

Item is bij den kerckeraed toe gestaen opt versoeck van Hendrick Decker ouderlingh aen Cornelis 
Co melisse Keijser op intrest te geven vijftigh guld. tegen 4 en een half thondert mits dat Hendrick 
Decker daer voor borge sa! moeten blijven, waer van het eerste jaer intrest sa! verschenen sijn den junij 
1676. 

Den16dito 
Heeft Lijntje Leendertse de laesten paeij op haer obligatie van honden gl. met den verlopen intrest 
waer van zij volgens accoort boven gemelt op den 15 octob. 1671 maer 60 guld. geven souden komen 
betalen, & is haer den obligatie wederom gerestitueert. 

Den 23 juny 1675 
Is voor den kerckeraed verschenen Jan Claessens Broeder van Chaarlois om van het meijsie of 
dochtertje van Louwerens Arentse te spreecken genegen zijnde deselven in sijn huijs te nemen en de 
kost te geven, en is geaccordeert voor sestien stuijvers weeckelijcks en dat hij haer onderhouden sa! 
met schoenen. 

Den3odito 
Heeft den predt. geweest sijnde inde Classe voorgedragen, dat aldaer verschenen was de predt. van 
Lenden Knotsen burg recht over Nimwegen versoeckende subsidus voor sijn geruineerde kercke welke 
saeke ij der predt. aen sijn kerckeraed bekent te maecken. Doch daer in de kerkeraed alhier niet scheen 
te willen contribueeren. 

1676 Den 18 april 
De kerckeraed bij een gekomen sijnde om te delibereeren over de gravamina Sijnodi of eenig 
swarigheid mochten hebben is goet gevonden te klagen over de stoutigheid des Pausdoms inden 
plaetse, den grote toeloop der Papisten tot haer vergaderinge, opentlyk van alle kanten toevloeijende. 
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Den17meij 
Is bij den kerckeraed goet gevonden dat de verkiesinge van nieuw kerckeraed zoo van ouderlingen als 
diaconen zoude uijtgestelt worden tot voor nieuw jaer ofte de bevestinge tot den eerste dagh des jaers 
omdat het gevoegelijcker is en ordentlijcker met het nieuwe jaer een aenvangh te nemen. 

Den28dito 
Is voor den kerckeraed verschenen de dochters man de weduwe van D: Heemstede om met den 
kerckeraed te spreecken over de abuijsen der reeckeninge van sijn vrouws vader zalr. aen wien vertoont 
sijn al de misreeckeningen en abuijsen die gevonden sijn in D: Heemstede sijn reeckenboeck, tgeen 
hij met eijgen oogen aengeschouwt heeft bedragende int geheel de somme van 427-13-0, daer van hij 
zeijde rapport te sullen doen aen sijn vrouws moeder de weduwe van D. Heemstee. 

1676 Den 21 juny 
Heeft den predicant den kerckeraed genotificeert en voorgelesen een seeckere brief van den Classis 
van Schieland behelsende de gravamina ad Sijnodum haer toegesonden van de E Classis van Buuren 
om daer over te delibereeren, en ad vijs in te brengen in de aenstaende Classis anti sijnodael op den 23 
desen maend, luijdende aldus 

De Classis van Dordrecht heeft haer ten hoogste verheugt, dat de Christelycke Sijnodus van 
Zuijd Hollant inden jare 1675 gehouden binnen Leerdam met eenparige stemmen op ernstige 
recommandatie van den Ed. G. M. Heeren Staten van Hollant en West Vriesland door den Ed. H. 
Commissaris Hudde besloten heeft seeckere bekende articulen te arresteren en aen te nemen met die 
claus uien. 
Dat men noch in het schrijven, noch in het predicken, noch in het cathechiseeren omtrent saecken die 
in de formulieren van eenigheid niet gedecideert en sijn niet sa! verdencken ofte verdacht maecken 
van ieds tegen de formulieren te hebben het zij int openbaer het zij int bijsonder, directelijck ofte 
indirectelijck. 
Hadde ook verhoopt dat daerdoor alle onrusten uijt de kercken zoude wegh genomen en voorgekomen 
sijn geweest, maer heeft tot hare overgroote droefheid eyndelyck vernomen dat die lestelycke resolutie 
van de Christelycke Sijnodus allesints niet en is nagekomen, waertoe geen kleijne aenleijdinge is 
gegegeven door het divulgeeren van seeckere twintich positien van de Heeren Curatoren ges telt . 
en voorgeschreven aen de Professoren in de universiteijt tot Leijden, waerdoor men malkand'ren 
verdenckt, en verdacht maekt aen sulke enorme stellinge en schadelijcke nieuwigheden, en by 
gevolgen niet sonder groot reden gevreest word dat den dienst van veele vrome leeraren, daer door 
vruchteloos zoude worden gemaeckt, daer nochtans alle de respectiven Classen inde naest gehouden 
Sijnodus door hare gedeputeerden eenstemmelijck hebben verklaert geen van hare leden te kennen, 
die van die oude reglementen, ofte formulieren van eenigheid eenigsints afwijcken, over het welcke 
de Classis, die niet anders beoogt als de eere des drij eenigen Gods en den opbouw van het rijcke Zij nes 
Soons J. Ch. beswaert sijnde zoo versaecktse dat de Christelijcke Sijnodus na haer wyse voorsienigheid 
in desen zoodanige voorsieninge te doen, waerdoor de goede en gerecipieerde ord're der kercke, en de 
resolutie van de voorschreven Christelycke Sijnodus magh werden stichtelijck onderhouden, en de 
leeraren niet verdacht, maer in Christelycke met malkand' ren mogen worden vereenigt, opdat alsoo de 
eere Gods, ende stichtinge van sijn diergekochte kercke magh worden gevordert. 
De Classis van 's Gravenhage heeft mede noodigh geacht dit quaeritur als een gravamen de 
Christelijcke Sijnodus voor te dragen namentlyck hoedat een Classis handelen sa!, wanneer een 
litmaet een Classe gecedeert hebbende, dieswegen censureweerdigh geoordeelt wert welke censure de 
kerckeraed, waer onder de gemelte litmaet behoort weijgert uyt te voeren, of de gemelte Classis dan 
niet bevoegt zoude zijn propria authoritate zoodanigh een litmaet te suspendeeren, ofte dat de Classis 
den selven kerckeraed juijst altijd voor de Sijnodus zouden moeten citeeren, en den voorschreven 
litmaet geduurig zouden komen en moeten blijven ten Avondmael gaen, of hoe dat een Classis in alle 
geval met een litmaet en kerckeraed handelen sa!, wanneer de gemelte kerckeraed niet soude willen 
uijtvoeren de resolutie des Classis omtrent een litmaet ofte litmaten die onder haer hooren. 
Welcke saacken de kerckeraed in de vrese des Heeren overwogen hebbende oordeelt dat de E Classis 
van Dordrecht met recht dit gravamen inbrengt en hare doleantie dat de loffelyke resolutie des 
Christelycke Sijnodus in een voorleden jaer gehouden tot Leerdam tot ruste en vrede der kercke niet 

Gens Nostra 65 (2010) 37 



achtervolgt word, dat men in het schrijven noch in het predicken, noch in het catechiseeren omtrent 
saacken die de formulieren van eenigheid niet gedecideert sijn, elkand'ren niet sa! verdencken ofte 
verdacht maecken van ieds tegen de formulieren te hebben het zy int openbaer het zy int bijzonder 
directelyck ofte indirectelijck, maer dat het contrarie bevonden word, dat men elkand'ren verdenckt 
en verdacht maeckt van schadelycke nieuwigheden waerdoor gevreest word, dat den dienst van veele 
vromen leeraren vruchteloos worden gemaeckt; weshalven wenscht ook de kerckeraed dat de resolutie 
van den Christelycke Synodus machte stant grijpen, en weet geen beter middel te bedencken, als darter 
twederlij middel bij de hand genomen word als en politijck en een kerckelyck middel; een poltijck 
dat eenigen gedeputeerden uijt den Christelycke Sijnodus gesonden worden om bij de Ed. Groot 
Mog. Staten van Holland en West Vries land te remonstreren dat de resolutie den Christelycke Sijnodi 
gehouden onder het opsicht van onse Hooge Overheid en geapprobeert niet onderhouden word, en 
te versoecken main tenue der selven. Het kerckelyck middel dat in alle Classen nevens de vragen of 
in alle kercken gecatechiseert word oock afgevraegt word, of ij mant is die wete dat dese resolutie des 
Christelijcke Sijnodi niet achtervolgt wort, en leere tegen de formulieren van Eenigheid, opdat alsoo 
de vrede & ruste der kercke en stichtinge der gemeente machte bevordert worden. 
Nopende het quaeritur van de Classis van 's Gravenhage oordeelt de kerckeraed, dat de Classis 
behoorden haer quaeritur voorgestelt te hebben niet in thesi int gemeen als een generale vrage sonder 
omstandigheden maer in hij pothesi als een voorval die geschiet was en hoedanigh gelijck ordinair 
gebruijckelijck is, dier hal ven versoeckt dat de Classen van 's Gravenhage daer van nader openingh 
doet, en die gedaen sijnde inde aenstaende Sijnodus geeft de kerckeraed over aen de gedeputeerden ad 
Sijnodum daervan te handelen pro re nata, dat is aen haer wijsheid en voorsichtigheid na dat de saecke 
zal voorgevallen zijn. 

DenzSjunij 
Hebben de gedeputeerden tot den Classen den predicant met den ouderling Gerrit Leendertse den 
kerckeraed bekent gemaeckt dat de Classis van Schieland hebbende verstaen van eenigen nieuwe 
stae!tjens des Pausdoms in Roon voorgevallen geordineert en belast hadden deselven in scriptie den E 
Gedeputeerden des Classis ad Sijnodum over te leveren, waerop den kerckeraed dese navolgende heeft 
overgelevert. 
Vooreerst als dat onlangs inde Vierschaer der Heeren Leenmannen tot Richter is in criminele saecken 
van den Ed. Heer van Roon was verkoren en aengeste!t een paeps heer die de twee of drij mael sessie 
in de Richtbank heeft gehad, en vonnisse gevelt tot groot miscontentement der gereformeerden, en 
bijsonder van ons opsienders der kercke aldaer die de wacht aenbevolen is tegen de inkruij pinge des 
Pausdoms, en te meer alsoo dese nieuwe quade invoeringe regel recht strijt tegen de goede resolutie 
van den Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollant en West Vries land genomen den zS julij inden jare 
1654, verbiedende alle paepse officieren, en rechters, en dat deselven vooral moes te geweert worden. 
Desgelijx dat onlangs een Paepse mevrou schoondochter van den Ed. Heer van Roon woon ende op des 
selfs Hof, sich onderwonden heeft bij een kraemvrou litmaet der gereformeerde kerck in Roon een 
jongh geboren kindeke te doopen in den Name Gods den Vaders, en des Soons, en des H: Geest dat of 
alrede gestorven was, of daerin na de noeminge van de mevrou noch eenig inwendigh leven mochten 
sijn volgens relaes der gedeputeerden des kerckeraeds ad illam causam, die sulx hebben ondersocht by 
de moeder van het kind, en bij and'ren die daer by geweest sijn, en sulx gehoort en gesien hebben. 

Onderstont geteeckent 
Christophorus Haax Eccls. 
Gerrit Leendertse als ouderling 
Merk van Leendert van Proije ouderling 
Jan Heindrickse ouderlingh 
Dirck Heindricxse van Driel diacon 

Den 14 novemb. 
Is de kerckeraed vergadert om te delibereren met de gerechten wat te doen in de zaecken van een en 
Hendrick Centen Besemaecker tot Rotterdam sustinerende het testament gemaeckt by Pietertje 
Puts zalr. gemaeckt ten profijte van den Armen van Roon niet mochten valideren, en hij alsoo ab 
intestato was erfgenaem van desselfs nagelaten goed'ren aengeslagen by de Arm Meesters van 
Roon, die hij daer over door een mandament vant Hof in den Hagen gedaghvaert hadden, hier op 
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is de gansche kerckeraed gegaen na het collegie van den Gerechten tot dien eijnde die tijd bij een 
gekomen zijnde, alwaer den predt. voor eerst notificeerde dat den Diaconie Armmeester door een 
Deurwaerder van t Hof Provinciael ten Hove was geciteert niet tegen staenden het schrift ofte den 
inhout van het mandament. Hielt op den GrootenArm Meester van Roon, dat dier hal ven dit bij abuijs 
geschiet zynden den Diaconie Arm Meester niet gehouden was te compareren noch gehouden was 
als deurwaerder het exploit te doen bij den Grooten Arm Meester maer alsoo den Diaconie Arm Mr. 
voor den Armen mede van t geit had genoten zoo was de kerckeraed genegen ten Hove te compareren 
nevens den Grooten Arm Meester om alle omwegen te mijden en den Armen ofte de Parti je op geen 
meerder kosten te jagen. Daerenboven zeij den predt. uijt name des kerckeraeds verwondert te sijn dat 
desen man van Rotterdam den Arm Mr. te Hove liet citeren, daer de zaecke alreden voor de gerechten 
van Roon hadde gedient, en alreden daer banck vast hadden gemaeckt dat men dierhalven hem 
genoegh souden connen dwingen wederom voor de Gerechten van Roon zyn saeck te vervolgen, maer 
alsoo de kerckeraed niet onwilligh de saeck selfs by den E. Heeren van t Hof te laten oordeelen zoo was 
de selven wel geresolveert die over te stappen. 
Maer belangen de de saeck ten principalen oordeelde de kerckeraed, vervolgde den predt. dat het 
testament gemaeckt ten profijte van Roon bij de voornoemde PietertjeJacobs Puts was goet en wettigh, 
nademael die was gemaeckt & geschreven door den Clercq van den Secretaris & Notaris van Poortugael 
ten overstaen van twee geauthoriseerde en beeedigden Schepenen Cornelis Couwehoven & Cornelis 
Roobol dat genoegh is tot vastigheid van het testament. En dat men voorwerpt dat het gemaekt is 
bij een Clercq en niet by den Notaris, daer op dient tot antwoord zeijde den predt. dit niet te gelden 
vermits geen Secretaris noch Notaris te krijgen was alsoo Hendrick Decker daerna vernomen had 
& tot twee reijzen toe in Poortugael geweest is & telkens den Secret. en Notaris niet thuijs vont zoo 
dat genootsaekt was den Clercq te gebruijcken bij absentie van sij n Meester die maer de hand was 
en schrijven moest dat hem belast wiert naer aide kracht van het testament inde getuijgenis van de 
twee Schepen welkers alle attestatien valideeren. Ook voegden den predt. hierbij dat men verder 
gusteert is zeght dat een van de Schepenen te weten Corn. Couwenhove toen ter tijd mede Arm Mr. 
was, daer op wiert geantwoord dat getuijgt heeft niet in quali te als Arm Mr., maer als Schepen, en ten 
laesten dat men voorwierp van den Partije de vrouw geweest te zyn buijten haer kennisse en verstane 
volgens getuijgenis van een buur of twee. Dat sulx onwaerachtigh was vermits de getuijgenisse van 
twee Schepenen meer geloof heeft en omdat die luijden daerniet tegewoordigh zijn geweest als het 
testament gemaeckt wiert zoodat den kerckeraed oordeelde niet anders of het testament was goet, & 
dierhalven gereet het oordeel van het Hof af te wachten, en daerom die van de gerechten afvraegden 
of zij ook van sin waren met haer aen te spannen en het proces te vervolgen & haren Grooten Arm Mr. 
hiertoe te authoriseeren, daer toe zij ten laesten order gaven; hierop is geresolveert dat den predicant 
met den Grooten en Diaconie Arm Meester zoude vertrecken na Den Hagen die het uijt liefde tot den 
Armen op haer eijgen onkosten aengenomen hebben. 

Den 26 novemb. 
Heeft den predt. den kerckeraed gerapporteert zijn wedervaren in Den Hagen als dat den eenen Heer 
Commissaris tot die saeck den Heer Sitters van huijs was en daer in dien boven genoemde saeck niet 
gedaen was, en den predt. met de twee armmr in Den Hage tot hare advocaten hadden gekoren de Heer 
Adt. Stipel en den Heer Adt. Raex is tot Procureur Lambert van Vijfhuijsen die pro Deo den Armen 
zouden dienen. 

1677 Den 1januarij 
Is uij t de nominatie der kercl<eraed uij t vier personen toe ouderlingen dese cwee bij kerckeraed en 
eenige ledematen verkoren te weten Hendrick Leendertse Groenendijck & Leendert Cornelisse van 
Wijngaerden. & uyt het getal van twee tot diacon Doen J ansse van Driel. 

Den zmeij 
Heeft den predt. ge notificeert hoe hij in Den Hage was geweest bij D: Amia een van de gedeputeerden 
van de Sijnode die de saecke aen bevolen was tegen den Heer van Roon te bevorderen noopende het 
aenstellen van een paapse Leenman en Richter in de vierschaer criminael, en hoe dat D: Amia hem 
relaes hadden gedaen van zijn devoiren aengewent bij de Heren vant Hof, en in sonderheid bij den E 
Heer Raets Heer Goes .... die den Adt. Hoofd der aengestelde leenman hadden bij hem ontboden en 
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geseght dat hij verstaen hadden dat den E. Heer van Roon hem hadden aengestelt als Richter in de 
vierschaer crimineel en sulx street tegen den Placcaet waerop dese bovengenoemde Adt. Hoofd int eerst 
scheen te willen desisteeren, zeggende daer was soo veel aen vast om soo veel moeijte te maecken, maer 
des and'ren daeghs is hij weder gekomen bij den Raets Heer Goes zeggende niet te komen desisteeren 
alsoo de Heer van Roon het recht te stellen wie hij wilde, doch dat de Heeren gedeputeerden van de 
Sijnoden daerop verder ins teerden dat de Christelycke Sijnodus oordeelde tselve te strijden tegen het 
Placcaet des lands verbiedende alle Paepse Richters, en dan gehouden zouden zijn daer tegen verder 
te procedeeren zoo wiert int eerst door den Raets Heer voorgestelt of dan geen contentement konde 
gegeven worden zoo denAdvt. Hoofd slechts den tij tel behielt sonder oit meer op de vierschaer te 
verschijnen, waerop den predt. van Roon gehoort zijnde geantwoort heeft neen, zeggende indien hij 
Richter was soo mocht hij zyn ampt wel bekleden, en zoo hij het ampt niet mocht bekleden, dat dan 
ook geen Richter selfs met den Tytel konde zijn, waerop van de E gedeputeerden des Christelycke 
Sijnoden wederom den Ed. Heer Raets Heer hebben begroet en is de saecke provisioneel soo goet 
gevonden dat den Adt. Hoofd niet meer sa! hebben te verschijnen in de vierschaer of andersints soo 
sulx mochten gebeuren bieden den gedeputeerden alle haer hulpe en bijstant aen om deselven van sijn 
functie af te voeren, waer van de kerckeraed van Roon een goet uytslagh afwachten sa!. 

Den27junij 
Heeft den predt. de kerckeraed voor gedragen de gravamina Sijnodi die ad referendum genomen 
waren in het voorledenen jaer tot Dordrecht om aen alle kercken bekend te maecken, als om middelen 
te bedencken tot bekeeringen der Joden, en wat middelen te beramen tegen het recht der Heeren van 
inde kercken een predt. te stellen en wat middelen tegen het Pausdom &c, en of de kerckeraed eenigen 
nieuwe staeltjens hadden tegen het Pausdom, hierop heeft den kerckeraed hare gedeputeerden tot 
den Classem geaurhoriseerr te handelen na haer wijsheijd en bescheijdenheid, soo als sij best uij t de 
ad vijsen van and'ren voorgaende Broederen sullen oordeel en, en verklaert geen andere staeltjens des 
Pausdoms te hebben dan de ouden. 
Item heeft den predt. bekent gemaeckt dat in de Classe aengenomen hadden den kerckeraed voor te 
dragen dese navolgende nootlijdende kercken van ons Vaderland als de kercke van Polsbroeck van 
buyten Schoonhoven. 

Den 19 decemb. 
Alsoo Wilhelmus Hollaer litmaet der kercke een cessie van zyn goed'ren aen zijn crediteuren 
verkregen had tot groote ergenisse en onstichtinge der gemeenten, (enkele regels tekst onleesbaar gemaakt) 
heeft de kerckeraed geoordeelt best en stichtelijck sijn hem en zyn vrouw voor dese reijs van de Tafel 
des Heeren af te blijven, zoo om haer selfs wille als om de ruste der Gemeenten. 

1678 Den 1 januarij 
Is uijt het dubbel getal van ouderlingen te weten Pieter Willemse de Wever en Jan Claesse, de 
laeste tot ouderlingh verkooren, en uijt het dubbel getal van diaconen, als Teunis Couwenhoven & 
Gijsbert}a-ftsse Arentze de eerste uyt verkoren, van den kerckeraed en eenigen voornamen leden uijt 
gemeenten. 

Den 7 april heeft de kerckeraed goed gevonden alsoo, Wilhelm Hollaert en zijn Vrouw langen tijd aen 
malckand'ren niet hebben willen verschijnen onder de gemeente van Roon en Gods woord hebben 
versmaet haer niet te noodigen tot het aenstaende H. Avondmael als haer niet bequaem oordeelende tot 
het ontfangen van ditH. Sacrament, en dat den predicanr met den ouderlingh hun huijs sullen voorbij 
gaen om niet van deselven door quade bejegingen etc scheld woorden of andersints ontrust te worden. 

Den 4 september 
Heeft den predicanr bekentgemaeckt, hoe Wilhelm Hollaer vertrocken sijnde uijt Roon met der woon 
na Voorburgh versocht te mogen hebben attestatie als litmaet. Daer over den kerckeraed geoordeelt 
heeft hem geen te konnen geven als eenen die godsaligh van leven is geweest, en dat hij sich eerst 
moes te voor de kerckeraed vertoonen & sich met haer vereenen met betooninge van leetwesen en 
tselfde stont syn vrouw te doen die haer langh geabsenteert hadden buyten de kerck, en afgesondert 
van de gemeente en gehoor van Gods woord. 
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Den 1 october 
Alsoo tusschen Marinus Oorbertse en Dirck Hendrickse van Driel beyde ledematen der kercken eenig 
merckelyck geschil was over eenige seghwoorden, soo heeft de kerckeraed haer beyde voor den tyd des 
Avondmael ontbooden, om te onderstaen wat de saecke mochten wesen, en of die twist onbetamelyck 
tusschen Broeders konde wegh genomen worden. 
Voor den kerckeraed verschenen sijnde is gevraegt aen Marinus Oorbertse als gesustineerde beledigde 
partije, wat hij had de tegen sijn Broeder Dirck Hendrickse in te brengen. Daerop antwoorden dat hij 
van Dirck Hendrickse was benadeelt in sijn Eer en goede naem en faem bestaende hierin, namentlijck 
dat dese Dirck Hendrickse soude gesegt hebben, dat sijn jonge ofte soon met een sack meel van de 
moolen komende, daermede in syn huijs was geweest, en gemist hadde 2 a 3 brooden minder als voor 
desen gewoon was te krijgen uijt syn sack en dat het wel moest in syn huijs gebleven sijn, & soo niet 
hij ofte de vrouw wel syn kind'ren sulx mochten gedaen hebben ofte diergelycken woorden, dat hij 
Marinus Oorbertse opnam als voor een quade beschuldinge van dieverij en quetsinge in sijn goede 
naem en faem vermits niet sijn soon, maer een jonge ter Meulen was geweest. 
Waerop Dirck Hendrickse als contraparty, gehoort sijnde verklaerde dat hij hem gansch niet 
beschuldigt hadden, en oock niet beschuldigden. Doch dat het waer was soo veel brooden gemist 
te hebben, en daerop ondersoeck hadde gedaen eerst by den Molenaer en van de Molenaer verstaen 
hebbende dat de Jonge tot Marinus Oorbertse in huys was geweest door dese onderrichtinge hadde 
gesegt niet dat het meel van haer te weten Marinus ofte syn vrouw in huijs genomen was maer alleen 
dat de Jonge in haer huijs geweest was met de sack en niet konde seggen wie het gedaen hadde dese 
verminderinge, dat het mede wel waer was dat hij hadde gesegt van sijn jonge ofte Soon, en naderhand 
verstaen heeft een andere Jonge geweest te syn, doch dat sulx tot de saeck niet deden, wie het was 
geweest, dat altyd de sack daerin huijs was gebracht door een jonge, daerbij voegende dat het Hem wel 
geoorloft was nasijn goet dat hij miste te vernemen, waer het gebleven was en dat hij Marinus en sijn 
vrouw als noch wederom niet beschuldigde. 
Hier tegen bleeff echter Marinus Oorbertse by syn voorige sustinus dat hij hem ofte syn vrouw immers 
beschuldigt hadden, en grootelijck sijn eer gekrenckt hy daervan genoeghsaem verseeckert was en als 
gevraegt wiert of hij het selver gehoort had, bekende van neen: maer evenwel verseeckert was dat hij 
sulx gesegt hadde tegen syn vrouw, en daerom aen de waerheid niet twijffelde; daerop hem aengedient 
wierde en voorgehouden, dat hij niet behoorde hierop soo vast te blijven staen, dat sijn vrouw het 
quaelyck konde verstaen hebben &c. En schoon genomen daer was al ied gesegt dat hij syn Broeder 
behoorden te vergeven, darter dicmaels wel een haestigh woord gesproocken word of soo voorts en 
te meer nademael Dirck Hendrickse hem gansch niet beschuldigde, dat sulx genoegh streckte tot 
sijn eer voor de gansche kerckeraed, dese en diergelycke redenen en motieven meer heeft den predt. 
ijt name des kerckeraeds gebruijckt om hem te bewegen sijn Broeder de hand van niuen vriendschap 
en versoeninge toe te reijcken en dat niet eens, maer verscheijden malen hem daer toe versocht heeft. 
Doch alles vruchteloos heeft niet konnen helpen, en Marinus Oorbertse is alsoo niet hoorende na den 
raed van den predt. en kerckkeraed sonder versoeninge met sijn Broeder gescheijden & wegh gegaen. 
En Dirck Hendrickse sich soo recktelyck en versoenelyck aenstellende is vrijheid gegeven om te mogen 
naderen aen de Tafel des Heeren. 

Den 11 december 
Is Neeltje Spruit met Bouwen Doense verschenen voor den kerckeraed versoeckende het geld dat te 
ontfangen staet te Schiedam over de 1600 glop interest te mogen hebben dat toegestaen op conditie 
van goeden hijpoteeck en twee suffisante waerborgen. 

Den 14 december 
De kerckeraed vergadert sijnde over het geschil tusschen Marinus Oorberts & Dirck Hendrickse 
van Driel soo ist dat sij ontboden sijnde wederom te verschijnen op desen dagh in het huijs van de 
predicant niet gecompareert sijn, waerop de kerckeraed geordineert heeft haer op nieuw voor de 
tweedemael te ontbieden bij de eerste en leste occasien om te hooren redenen van haer achterblijven en 
om middelen aen te wenden tot hare vereen in gen. 

Heeft den predt. met DoenJansse van Driel en Theunis Couwenhoven beijde diaconen bekent 
gemaeckt, hoedat sij geweest sijn te Schiedam op de preferentie van den desolaten boedel van Willem 
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Hollaer over de penningen die den Diaconie Armen daer van is competeerende, en toegestaen is van 
de Heeren van de wet de hoofdsommen met den interest by den Secretaris van Veen te ontfangen, 
mits cautie stellende van twee borgen woonende binnen de stad van Schiedam, en hoe dat sij met veel 
moeijten twee hadden gekregen die belooft hadden voor den Armen van Roon haer als waerborgen 
te sullen instaen, doch onder bedingh dat den kerckeraed van Roon soude sijn hare contraborgen 
dier hal ven soo ist dat wij ondergeschreven kerckeraeden van Roon hier in dit kerckeboeck onse 
namen hebben onderteeckent dat wij ons voor die borgen van Schiedam als contra borgen houden, en 
constitueeren. 
Dese resolutie is niet voort gegaen nademael sij geen geen borgen hebben konnen krijgen. Is mede 
aen de soon van Arij Spruijt verschijnende voorden kerckeraed met Bouwen Doense aengeseght dat 
wij hem de beloofde pen. op interest niet konde geven, alsoo de kerckeraed een obligatie meende te 
koopen opt Cantoor van Holland, en die te verpanden voor de somma daer zij zouden voor borge 
blijven. 

Den 18 december 
Marinus Oorbertse en Dirck Henderickse van Driel ontbooden sijn wederom te verschijnen voorden 
kerckeraed, sijn daerop gecompareert, en deen na den ander gehoort sijnde en vermaent tot de vrede 
en onderlinge broederlycke liefde den Christenen betamelijck hebben sij elkand'ren de hand van 
versoeninge toegereijckt. 

1679 Den 1 januarij 
Is uijt een dubbel getal de electie van ouderlingen en diaconen geschiet, en tot ouderlingh verkooren 
Jan Arentse Moerkaes en Dirck Henderickse van Driel en tot diacon Gijsbert Arentse Stel boer. 

Opden 22 januarij 
De Kerckeraed vergadert sijnde over de reeckeningh gedaen bij DoenJansse van Driel, is beraedslaeght 
bij de oude & nieuwe kerckeraden wat best te doen stont om te ontfangen de somma van 1875 gl. thien 
stuijv. (bij preferentie van den desolaten boedel den Diaconie Armen roe gewesen van de E. Achtbare 
Heeren Regeerders der stad Schiedam) alsoo geen borge binnen dese stad hadde konnen krijgen, soo ist 
dat de kerckeraden hebben goet gevonden haer selven als borgen aen de Heere van de stad Schiedam te 
presenteeren, en bij weijgeringh van acceptatie, dat den predicant uijt naem des kerckeraeds bij den E. 
Hove van Holland sich soude addresseeren en hul peen raed versoecken selfs met aenbiedinge van een 
obligatie opt Cantoor van Holland te koopen van 2000 gl., en die daer voor te verpanden. Dit is van alle 
de kerckeraeden soo oude als nieuwe geconsenteert en toegestaen uijtgesondert DoenJansse van Driel, 
die versocht sich noch eens te mogen bedencken, doch naderhand mede hiertoe ingewillight heeft. 

Den 3 februarij 
Den predt. van Schiedam en uyt Den Hage gearriveert sijnde heeft den kerckeraed door den koster 
doen beleggen, die deselve heeft gerapporteert van zyn wedervaren te Schiedam hoe hij aldaer den E. 
Ach tb. Heer Baljuw van Cleef, en de Borgemr. Houtepijl had de gesproocken over het ontfangen van de 
bovengemelde somma van 1875 gl thien stuij. op de preferentie van den desolate boedel van Wilhelmus 
Hollaer den Diaconie Armen van Roon toegewesen en afgevraegt had de wat raed om dese penningen te 
lichten ter Secretarije, die daer op sijden daer is wel een expedient uijt te vinden en tevreden waren soo 
de kerckeraed van Roon wilde voor de Schepenen van Roon laten instellen, en aen haer over geven een 
acte van cautie, en alsoo indemneeren van alle namaningen, tgeen den predt. beloofde te procureeren 
by den kerckeraed; en tot dien eijnde ist dat den predr. den kcrckcracd soo oude als nieuwe had de 
laten bij een komen, en desgelyks den Schout en Secretaris en twee Schepenen van Roon, voor welcke 
verschenen sijn alle de kerckeraeden soo ouden als nieuwen uijtgenomen Henderick Leendertse 
afgegaene ouderlingh en Teunis Couwenhoven regeerende diacon, beijden alleen absent sijnde voor 
welcke de presentien de raro caveerde, en alsoo is voor Schout en Schepenen Adriaen van de Vecht Arij 
Hollaer Witte Zandwegh een acte van cautie ge passeert en geteeckent wederom van Adriaen van der 
Vecht als Secretaris als blijckt bij onse geschreven copie, luijdende aldus &c. 

Compareerde voor ons Schout ende Schepenen der Heerlyckheid en Dorpe van Roon, den Eerw Hoogh
geleerde Heere Christoph. Haax Bedienaer des H: Evangelij alhier. Mitsgaders Jan Claesse Outshoorn, 
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Jan Arentse Moerkaes, en Dirck Henderickse van Driel, regeerende ouderlingen; Cornelis Leendertse 
van Wijngaerden afgaende ouderlingh, Gijsbert Arijense Stel boer regeerende diacon en Doen 
J ansse van Driel afgaende diacon, ende de rato caveerende en hun merck maeckende voor de absente 
kerckeraden; dewelcke verklaerden, hoedat sij qq. volgens obligatie te pretendeeren hadden op den 
persoon van Wilhelmus Hollaer in dato den xxi meij 1674, een somma van 1600 gl. capitael waer van 
met den verloopen intresten de voorsz. Diaconie Armen bij preferentie over desselfs desolaten boedel 
hebben toegevoegt een somma van 1875 gl 10 st; soo ist dat de E achtbare Heeren Bailjuw, Schout en 
Borger Mrs, Schepenen der Stad Schiedam gelieft had aen te stellen Curateuren in den selven Boedel, 
en verstaen dat een ij der die bij preferentie worde verstaen bant penningen te trecken, soude moeten 
lichten ter secretarie van Schiedam onder cautie suffisant ten fine bevrijt te sijn van alle namaningen 
die naermaels mochten naerder en beter recht sustineeren. Soo hebben de opgemelte Co mp.ten in 
hare qualiteijten verklaert soo sij doen by desen haer selven elx in prive. en in solidum te verbinden 
onder behoorlijcke renunciatie van de beneficie ordinis divisionis et executionis, omme by naer der 
blijck, en beter recht de voorsz. somme ten behoeven van den voorsz. boedel, ofte uijt wiens handen de 
selve penningen sullen ontfangen, wederom te restitueeren cost en schadeloos te houden, der hal ven 
onderwerpende de opgemelde wet der voorsz. Stad Schiedam. Consenteerende vorders haer in den 
inhoude deses by den Hoogenraden ofte Hove van Holland vrijwilligh te laten condemneeren, daertoe 
onwederroepelyck constitueerende en machtigh maeckende by desen Jacob Mier boom, Geraerd van 
Dalfzem, Adt. Ravensteijn, en Lambert Vijfhuijsen, alle procureurs voorden opgemelde Hoven en 
Hogenraden respective, soo omme de condemnatie te versoecken als daerinne te consenteeren cum 
Expensis. 
Actum in Roon den 3 feb. 1679. 
Was onderteeckent 
Onderstont accordeert met de mynute 

Den8feb. 

Ad. vander Vecht Arij Hollaer, Witte Sandwegh 
Quod affirm. A. van der Vecht. Secretar. 

Henderick Leendertse Groenendijck, en Teunis Couwenhoven absent geweest sijnde wanneer 
de bovengemelde acte van cautie voor Schout en Schepenen gepasseert is waerin de presente 
kerckeraeden haer voor hun hebben verbonden, en sterck gemaeckt hebben beijden voor den 
kerckeraed verklaert dese verrichtingen en handelingen des kerckeraeds op die tijd geschiet te 
approbeeren, en voor goet te keuren, en mede soo wel als alle de and'ren van den kerckeraed haer 
te verbinden voor den Diaconie Armen van Roon op deselfde wij se als geschiet is, in de gepasseerde 
acte van cautie, en haer stellen in deselfde graed nevens and're kerckeraden, even als of sij doen 
selfs tegenwoordigh waren geweest, en selfs sulx voor Schout en Schepenen hadde verklaert. En 
hebben alsoo de kerckeraeden bevrijt van die rato caveeringe die sij op hun genomen hadden, en tot 
meerder seeckerheid hebben sij beijden dit met haer eijgen hand onderteeckent. Als blijckt hier onder 
geschreven. 

Theunis Couwenhoven Dij aken 1679 
Heyndrick Leendertsen Groenendijck Ouderlingh 

Den 16 feb 1679 
Is den kerckeraed soo oude als nieuwe bij den and'ren geweest en een acte van Credentie ingestelt om 
over te geven aen de Heeren van de wet te Schiedam luijdende als volgt 
Alsoo op de preferentie der desolate boedel van Wilhelmus Hollaer bij de E.E. Achtbare H ee re n d e r 
wet van de Stad Schiedam, den Diaconie-Armen van Roon volgens hare pretensie een Capitael van 
1600 gl. met den verloopen interest, bedragende tesamen 1875 hl 10 st, toegewesen is te ontfangen ter 
secretarije onder cautie suffisant heeft den kerckeraed van Roon afgesonden en gequalificeert gelyck 
sij qualificeert en authoriseert mits desen D. Christophorus Haex predt., Teun is Couwenhoven diacon, 
en Gijsbert Ariense Stel boer mede diacon, de bovengemelde pen. uijt haren Name voor den Diaconie 
armen van Roon na overleveringen van een acte van cautie voor Seho1H en Sehepenen van Roon voor 
Nots. en twee getuijgen van gelove gepasseert te mogen ontfangen; verklarende, ende versoeckende de 
soodanige betalinge van dese pen. aen hun gedaen te sullen valideren voor goed, en onherroepelyck, 
evenals of die aen den gansche kerckeraed geschiet was. 
Actum in onse kerckelycke vergaderinge van Roon den xvj feb. 1679 
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was onderteeckent 

Dit is t merk van Jan Claesse Outhoorn 
Jan Moerkaes 
Cornelis Leendertse 
Hendrick Leendertse 
DoenJansse van Driel 

Den 16 feb. 1679 

afgegaene kerkeraden 

Heeft den kerckeraed vergadert sijnde om te beramen hoe men best het geld dat te ontfangen staet 
te Schiedam souden konnen beleggen, en waerna de gedeputeerden van den kerckeraed haer soude 
reguleeren in het geit uijt te setten soo vind de kerckeraed goet dat de gedeputeerden als den predicant 
C. Haex, Dirck Henderickse van Driel ouderlingh en Teunis Couwenhoven diacon sullen gaen in Den 
Hage en het geit te beleggen na haer grootste wijsheid en voorsichtigheid tot voordeel van den armen, 
tzij daervoor een obligatie van 2000 gl. te koopen, tzij het geld en de geheele somma op het Cantoor 
van Holland aen den ontfanger (P Il u· ) overte geven. 

Den 19 februarij 
Is Adriaen van der Vecht, die den Heer van Roon van syn Baljuwschap schout & Secretarisschap hadden 
afgeset, verschenen voor den kerckeraed en versocht dat de kerckeraed geliefde een schriftelycke 
attestatie die hij selfs hadde geconcipieert en geschreven tot verklaringe van sijn goet comportement 
in sijn ampten & leven, te teyckenen dat bij den kerckeraed niet goet gevonden is, en hem afgeslagen, 
maer heeft den predicant gelast een schriftelycke attestatie selfs ime stellen na gewoone gebruijck 
ontrent alle ledematen, dier hal ven heeft den predikant dese navolgende attestatie geschreven, die by 
den kerckeraed wierd geapprobeert en hem gegeven is luydende aldus 
Wij ondergeschreven uijt Name des kerckeraeds der Heerlyckheid en Dorpe van Roon, attesteeren 
en getuijgen, dat den E Heer Adriaen van der Vecht nu ontrent den tyd van seven jaren binnen dese 
heerlyckheid van Roon gewoonten geregeert hebbende in qualité als Bailjuw, Schout en Secretaris der 
voorsz. plaetse is geweest litmaet der gereformeerde kerckeJ.Ch. in Roon, en sich gedragen heeft als 
litmaet deser ware gereformeerde religie schuldigh is, toestaet ofte behoort te doen voor soo verre ons 
eenige, & niet in tegendeel wettelyckgebleeken is dieswegen hebben wij dese getuijgenis der waerheid 
daer toe versocht synde niet mogen noch konnen weijgeren. Den 12 feb. 1679 No mine Sijnodrij 
Christophorus Haax predt. 

Op den selfde dito 
Heeft den predt. den kerckeraed bekent gemaeckt hoe dat hij met de twee diaconen daeghs te vooren 
des saterdaghs niet geweest was te Schiedam voor de Heeren van de wet volgens resolutie alsoo hij 
op vrijdags een briefhadde ontfangen van de Heer Secretaris Veen van niet te komen, dan acht dagen 
daeraen volgende met de acte van cautie hij melde verandert hebben, luydende aldus. 

Hoogh geleerde Heer 
Hiernevens gaet de acte van borghtocht tot de bewuste pen. daermede den Armen van Roon is 
ge prefereert die U E sult gelieven te laten veranderen met de woorden in margine van dese acte ges telt, 
en als dan met de procuratie op morgen acht dagen daer aen volgende sijnde den 26 feb s morgens de 
kloeke tien uuren over te komen, soo sa! ick als dan geen swarigheid maecken om met consent van de 
Heeren van de wet U Epen. aen te tellen hier mede gegroet U E Dienaer & VrindJ. Veen 
Schiedam den 17 feb 1679. 

Welcke benaderinge van woorden geoordeelt wierd van den kerckeraed niet veel om tlijf te hebben 
zynde alleen een variatie van eenigen circumstantien van woorden naden stijl der practizyns en 
geensints een variatie van ieds essentieels, doch evenwel om de mate vol te meten heeft den kerckeraed 
geoordineert een extra ordinaire vergaderinge te beleggen in den predicantshuijs tegen donderdaghs 
daeraen den 23 feb. om een andere acte van cautie te laten instellen. 

Den23feb. 
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Den kerckeraeden soo oude als nu regerende compleet vergadert sijnde hebben op nieuw een andere 
acte van Cautie volgens voorschrift van den Secretaris van Veen laten instellen & schrijven door den 
Secretaris van PoortugaelJacob van Bijemont als Notaris voor twee getuijgen als Mr. Jacob de Backer, 
& Mr. Maerten van Campen, waerin wederom de kerckeraden haer gesamentlijck verbinden voor den 
Diaconie Armen van Roon als vooren luydende aldus 

Copie 
(marge) pro Deo 
Comp. voor mij Jacob van Bijemont, Openbaer Nots. bij den Hove van Hollant geadmitteert inden 
Dorpe van Poortugael residerende, en de getuijgen naer genomineert 
den Eerwaerden Hooghgeleerde Heere Christophorus Haex,Bedienaer des H. Evangelij in Roon, 
mitsgaders Jan Claesse Outshoorn,Jan Arijense Moerskaes, en Dirck Heijndricus van Driel 
regeerdende ouderlingen, Heijndrick Leendertse Groenendijck en Corn. Leendertse van Wijngaerden 
den beijde afgegaene ouderlingen, Teunis Couwenhoven en Ghijsbert Arijense Stel boer regeerende 
diaconen, en DoenJansse van Driel afgegaene diacon van Roon, dewelcke verklaerde hoedat sij qualitat 
qua volgens obligatie te presenteren hadde opden persoon van Wilhelmus Hollaer in dato den xxj 
meij xvj 74 een somme van 1600 gl capitael, waervan met den verloopene intreste den voorsz. Diaconie 
Armen by preferentie over desselfs desolate boedel is roegevoeght een somma van 1875 gl 10 st. 
Soo ist dat de E Achtbare Heere Bailjuw, Schout Burgmrs. en Schepenen der Stad Schiedam gelieft 
gehad aen te stellen Curateuren inden selven boedel, en versraen dat een ij der die by preferentie haer 
pen. co men te trecken deselven souden moeten lichten ter Secretarije van Schiedam onder cautie 
suffesant ten fine bevrijt te syn van alle namaeninge die naermaels mochte beter recht sustineeren, 
soo hebben de op gem. Co mp.ten in hare qualiteijten verklaert soo sij doen by desen haer selven te 
weten den gemelde D: HaaxJan Claesse Outshoorn,Jan Ariense Moerskaes, Dirck Heijnderickse van 
Driel Heijnderick Leenderrse Groenedijck, Cornelis Leendertse van Wijngaerden Tonis Couwenhoven 
Ghijsbert Arientse Stel boer, en DoenJansse van Driel, elck in prive en in solidum te verbinden onder 
behoorlycke renunciatie van de beneficien ordi nis divisionis et excussionis den effect van dien door 
mij Nots. haer Compt.ten bekent gemaeckt omme by naerder blijck en beter recht de voorsz. somme 
ten behoeven van den voorn. boedel ofte uijt wiens handen de selven de pen. sullen ontfangen 
wederom te restituteeren kost en schadeloos te houden onder verbant van hare respective personen 
en goederen roerende & onroeren: der hal ven onderwerpende sij Co mp.ten de judicature van de 
Heeren Schepenen der Stad Schiedam omme haer ofte ij der int bysonder in den inhouden van desen 
vrywilligh te laten condemneren tot dien eijnde onwederrroepelyck lastgevende, en constituerende 
Heijnderick de Man en Corn. van Gesel procureurs voorden vierschare der Stad Schiedam; hij de 
Man omme de condemnatie te versoecken en van Gesel om daerin te consenteren mette kosten; als 
mede consenterende voorders haer in inhouden desen by den Ho: Raden ofte Hoven van Hollant 
vrijwilligh te laten condemneren, daertoe onwederroepelyck constituerende en machtig maeckende 
by desenJacob Mier boom, Gerard van Dalfzem, Adriaen van Ravesteijn, ende Lambert Vijfhuijsen 
alle procureurs voor den opgemelde Hove en Ho: Raden respective soo omme de condemnatie te 
versoecken als daer inne te consenteeren cum ex pens is. Aldus gedaen en gepasseert voor mij Nors. 
voornoemt, ter presentie van M Jacob de Backer en Maerten van Campen als getuijgen van gelove 
hiertoe versocht op den xxiij february xvjC. negen ende tseventich onderstont. 
Twelck ick getuijgeJ. van Bijemont Nots. Publ. 

Opden selfden dito 
heeft den predt. de kerckeraed gecommuniceert hoe hij hadde gevonden in het repertorio Classicali 
een seecker geval van een persoon die in Poortugael eertyds een Cessie gekregen hadde, en van den 
kerckeraed aldaer van het Avondmael was gesuspendeert, het welck dienen kan tot een bewijs dat den 
kerckeraed van Roon wel geprocedeert heeft, tegen Wilhelmus Hollaer die meede een Cessie gelicht 
hadde en van het Avondmael was afgehouden, het extract is van desen inhoud als volgt. 

Die lidmaet in Poortgael die een Ces hadde gehaelt, niet tegenstaende met hooge woorden verklaerde 
sonder syn schuld alleen by ongeluck in sulk een ongelegentheid gevallen te sijn, sa! evenwel om de 
ontsteltenisse der Gemeente noch afgehouden blijven van 't H. Avondmael den 11 maert 1636. 

Idem26feb. 
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Hebben de gedeputeerden des kerckeraeds, die tot Schiedam geweest sijn om het geit uijt den boedel 
van Hollaer te ontfangen voor den Diaconie Armen, rapport gedaen van hun wedervaren, als dat de 
Secretaris Veen 1875 -10 st aen den predicant C. Haax nevens beijde de diaconen Teunis Couwenhoven 
en GijsbertArientsen Stelboer als borgen ten overstaen van twee Schepen van Schiedam den Heer 
Ontfanger Hessings & Mijnde Cleijs, hadde aengestelt niets daervoor pretendeerende om den Armen 
sijn wille, doch daer niet tegen hadde dat sijn dochterje een vereeringe gegeven wiert waerop die na het 
goed vinden der gedeputeerden ad illam causam met silvere ducatons begiftigt wiert. 

1679 Den 5 maert. 
De predicant neffens Dirck Henderickse van Driel & Teunis Couwenhoven in Den Hage geweest sijn 
om de bovengemelde penningen wel te beleggen, hebben openinge gedaen aen den kerckeraed van 
haer wedervaren of wat sij verricht hebben; te weten dat sij na groote moeijte & veel loopens door 
Den Hage hadde verkregen en gekocht van den Heer en Mr. Cornelis Duijves in Den Hage voor den 
Diaconie-Armen van Roon drij suffisante obligatien tot laste van 't Comptior van Hollant gegeven 
bij Mr. Maerten Paeuw ontfanger van de selve landen gesamentlyck importerende twee duijsent Car. 
gulden: sijnde de eerste van duijsent gulden van dato 4 april 1678 staende fo: 1608 geaggrieert bij 
den Ed. Mog. Heeren Gecom.de Raeden van Hollant den 18 octob. 1678 No. 1479 en geregistreert fo: 
123. De tweede van vijfhondert gul!. van dato als boven staende fo: 1609 geaggrieert bij den voorn. 
Heeren ten tijden voorsz. No. 1483, ende geregistreert fo: 123. De derde en laesten gelycke somme 
van vijfhondert gulden mede van dato als de eerste, staende fo: 1609 geaggrieert by de gemelte H.ren 
Geco mm.den Raaden ten tijden voorsz. No.1484, en geregistreert fo: 123. Alle met open namen, waerin 
den Diaconie Arme van Roon kan ges telt en geplaetst worden; daerenboven is mede in de overgifte van 
dese obligatien een goet en vast transport ge passeert voor den Notaris Franco is Adrichem residerende 
in Den Hage en twee getuijgen Elijas van Bam bergen en Joost Koenen, waermede den Heer en Mr. 
Cornelis Duijves belooft heeft den Diaconie Armen van Roon over dese obligatien van alle namaningen 
te vrijen ook de ffiH:ideugdelyckheid van dien t'allen tijden te verantwoorden, daer onder verbindende 
sijn persoon, en goed'ren roerende, en onroerende present, en toekomende tot allen recht en 
Rechteren bedwangh en specialijck den Hoven van Hollant sijnde de minute geschreven op een Zegel 
van 48 stuiv. & de copie van den Notaris op een Zegel van 12 stuijv. 

Den 22april 
Is afgevraegt den kerckeraed alsoo aenschrijvinge was gekomen dat in dit jaer het Sijnodus sa! 
gehouden worden binnen de stad van der Gouw of eenige gravamina ofte swarigheden hadden in te 
brengen waerop den kerckeraed oordeelt dat aengehouden mochten worden dat de oude gravamina 
wat meerder aengedrongen wierden in sonderheid tegen de stoutigheid des Pausdoms & het schenden 
van den Sabbath. 

Den 13 augustij 
Is omgevraeght alsoo Wilhelmus Hollaer attestatie versoeckt voor hem en voor syn vrouw, of die sa! 
worden gegeven & hoedanigh, daerop geordineert den predicant dusdanige testimonie te geven als 
volght 
Wij opsienders der kerckeJes. Ch. in Roon getuijgen, dat Wilhelmus Hollaer, ende sijn huijsvrouw 
Madalon Hellaef Balling beijde bij ons in de gereformeerde kercke ledematen syn geweest, gesont 
in gelove soo het ons bewust is en ten opsichten van hun leven voor onse kerckelycke vergaderinge 
niets o p een wettelyclce w ij se tot nadeel voorgekomen is dan tot de verkrijginge van een cessie harer 
goed'ren waerop wij best en raedsaem geoordeelt hebben, en voor haer selven, en voor de gemeente, 
dat sij voor een tijd van het Avondmael des Heeren souden afhouden, edoch alsoo sij al een geruijme 
tijd geleden met der woon na Voorburgh sijn vertrocken soo geven wij haer aen de wij se directie 
en opsicht van de opsienders aldaer, en staen toe (wat ons belanght) dat sij in des selfs gemeente 
aengenomen, en tot het gebruik des Avondmaels toe gelaten worden, wenschende hun toe Gods 
genade, Geest en Zegeningen. 
Volgens ordre en last des kerckeraeds en uij t aller namen Christophorus Haax 
Eccls. in Roon 
Actum in onse kerckelijcke vergaderinge den 13 augustij 1679. 
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Den 10 december 
Is uij teen dubbelgetal van twee ouderlingen, en diaconen tot ouderlingh gekoren Cleijs Teunisze 
Cranenburg tot diacon Maerten van Campen. 

1680 Den 28 april 
Heeft den predt. den kerckeraed genotificeert hoe hij een brief hadden ontfangen van den Adt. Raex 
over het proces met Hendrick Senten Besemmaecker, hoe de Heeren vant Hof de Armmr. van Roon 
citeerden opde comparitie die geschieden soude in Den Hage v prjmo meij voorde Heeren Committ. 
Cornelis Baen en Franco is Ketelaer om partijen te vereenigen soo doenelyck is, waerop de kerckeraed 
met een schriftelijcke procuratie den predt. vollemacht gegeven heeft om daer in te handelen, 
belerende sulx van waerde is te sullen houden luijdende aldus. 
Wij ondergeschreven kerckeraden van Roon als Diaconie Arm Mrs. representeerende authoriseeren 
en qualificeeren onsen Eerw. God salige, welgeleerde predt. Christophorus Haax met vollemacht ons 
van harent wegen waer te nemen de comparitie die geschieden sa! in Den Hage primo meij voor de 
E. Committ. van den E. Hoven van Holland, Zeeland en West Vriesland de Heeren en Mrs. Cornelis 
Baen & Franco is Ketelaer over de proceduuren tusschen Hendrick Senten impr. in R.A.A. deArmmrs. 
van Roon ged:en sullende alles wat by hem gedaen wort van waerde houden als of wy selven daer 
tegenwoordigh waren geweest. 
Actum in Roon den 28 april 1680 was onderreeckent 
Jan Moer kaes 
Dirck Hendrickse van Driel 
Cleijs Teunisse 
Gijsbert Stelboer 
Maerten van Campen 

Den 30 junij 1680 
Heeft de kerckeraed geordineert dat men voor de contanten penningen in de armekist leggende een 
obligatie van 800 gl. zoude koopen, en last gegeven aen den predicant en diacon sulx met den eersten 
uij t te voeren. 

Den 7 julij 
den predicant genotificeert heeft hoe hij neffens den diacon Maerten van Campen hadde gekocht 
te Rotterdam van den Heer en Mr. Cambier Vendu Meester van het collegie ter Admiraliteyt tot 
Rotterdam residerende een obligatie van 800 gl., die het heeft aen de DiaconieArmen van Roon hadde 
getransporteert door een notariael transport geschreven by een notaris Pub!. te Rotterdam welcke 
obligatie staende is tot last van het Comptoir van Hollant gegeven by den ontfanger van de selve landen 
Johannes Berckel van dato den 2 junij 1698 staende No. 9690 folio 249 geaggrieert by de Ed. Moog. 
Heeren gecomit. Raaden van Hollant fol C.Lxxxiij in dato den xxvij julij 1648 zynde geteeckent met de 
name vanJuffr. Rosina Born. 

Den 22 december 
Zijn tot ouderlingen gekoren Jan Henderickse Decker, ende Leendert Huijbrechtse Koek en tot diacon 
Mathijs Plaisier. 

1681 Den 19 januarij 
Heeft den predt. den kerckeraed gecommuniceert, dat een missive van den Heer Advocaet Raex had 
ontfangen met de sententie van de heeren van t Hof van Holland over de proceduuren van Henderick 
Senten tegen de Arm-Meesters van Roon luijdende als volgt. 

Henderick Senten, soo hij procedt. imperrant in rau actie 
Contra 

d' Arm-Meesteren van Roon ged.n voorsz: Hof ende doende recht ende ontseijt den impr. in voorsz. 
qt. sijnen eijsch en conclusie op en jegens de gedns. in desen gedaen en genomen, ende compenseert de 
kosten van desen processen om redenen den Hove daer toe moverende gepronuncieert den 20 xb. 1680. 
(marge) Vijfhuijsen Pr. pro Deo. 
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Heeft den predt. den kerckeraed bekent gemaeckt hoe dat Jan Soetjens kleermaecker hadde gedreijgt, 
het kind twelk hij tot noch toe van Gerrit Schoenmaecker gehouden had de, en niet langer begeerde de 
kost voor niet te geven ~h1 deis hcuel c kit ~ 
voor sijn deur ter neer te stellen, waerop de kerckeraed oordeel ende dat hij de vader moest soecken die 
het hem besteet hadden, ofte het kint eer te hooren tot de Roomsche kercke om daer onderhouden te 
worden, resolveerden het uij terste af te wachten en bij dese occasie den Heer van Roon tegen te gaen, 
die zoo wel vreemde Natien Paeps zijnde in haelt in het dorp, waerdoor bij versterf en armoede grooten 
lasten komen tot den Armen van Roon. 

Den12maert 
Is provisioneel op approbatie van Schout en Gerechten en Groot Arm Meester geaccordeert tusschen 
den kerckeraed en Hendrick de Wever over het huijsie van Inge tie aen t Sluijsie, dat hij het huijs met 
aldat daer aen behoort, mitsgaders het weefgetouw met al dat aen is sal in eijgendom besitten, mits 
dat hij daer voor betalen sa! de somma van 300 gl., en voor de eerste reijse zal betalen op alderheijligen 
aenstaende, de somma van 100 gl., en dan de and're paeijen 's jaers met 90 gl., des gelijcks dat hij 
sal uijtreijcken al het linden en wollen dienende voor de kind'ren; hem is mede over gegeven het 
onderhouden der 2 kind'ren in de kost, en de zorgen voor de zelven, daer voor geaccordeert is de 
zomma van een daelder of 30 stuijv. des weecks. 

Deniimeij 
Heeft den predt. genotificeert dat aenschrijvens was gekomen of de kercke van Roon eenige gravamina 
hadden om ad Synodum te brengen die te Gorcum stont gehouden te worden, waerop de kerckeraed 
niet anders heeft gelast in te brengen als de oude gravamina en in sonderheid raeckende de stoutheid 
der Papisten mochten meerder worden geexecuteert. 
Desgelijck van den predt. voorgedragen, hoedat den predt. van IJselmonde was bij alle nabuurige 
kercken om geweest als mede aen zijn huys in Roon om te versoecken een subsidium en hulp 
penningen tot reparatie van de vervallen tooren en kerck totYselmonde, en is van den kerckeraed 
haren predt. geauthoriseert te geven na de giften van and're nabuurige kercken. 
(marge) Is gegeven 4 ducatons. 

168i Den 16 november 
Is den kerckeraed voorlesen een brief van de gedeputeerden des Classis van Schieland tot 
recommandatie voor de nootlijdende kercken die gerecommandeert zyn zoo van Classis als 
1.Memel 
2. Seckveld als van de Suid Hollandse Synodus in des en jaren gehouden als 
3.Norden 
4. Zuereest 
5. Looscher 
6. Drijhuijsen 
7. Oude Nierop 
8. Sijdewind 
9. Gramsbergen 
10. Staphorst 
11. 's Gravenmoer 
:12. . Sitter 

13. Nederhemert 
14.Lent 
15. Oosterwijck 
16. Kuijndert 
17. Diepenheijm 
18.Holten 
19.Juchum 
20. Polsbroeck 
21.Afherden 
22. Spijck 
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Waerop de kerckeraed verlegen zijnde zoo veel kercken te gelijck te helpen haer finale resolutie uijt 
gestelt heeft tot de zondagh daeraen om haer te beter te beraden. 

Den 23 november 
Heeft de kerckeraed versocht den predt. te vernemen bij and'ren nabuurigen kerken wat die zullen 
geven tot subsidien van de voorgenoemde nootlijdende kercken om daerna dan te reguleeren. 

Noch heeft op den selfde dito den predt. den kerckeraed bekent gemaeckt waerom niet afgelesen 
had de de twede houwelycks proclamatien van Arij Hollaer, namentlijck dat sulx wettelijck door 
schout en gerechten was verhindert volgens een schriftelijck notificatie luydende aldus. 
Op hu ij den den 22 november 1681 compareerden voor ons Schout en Schepenen der vrije heerlyckheid 
en dorpe van Roon in eijgener persoonJacomijntje Bastiaens woonachtigh in Albrandswaert dewelke 
versocht dat bij acte aen de E. E Kerckeraed der voorsz. heerlyckheid, dat door ons Schout en Schepenen 
voorsz. zoude worden bekent gemaeckt (uijt hare privé name) dat de huijwelyx proclamatien die 
noch te geven sijn bij kerck en order aen den persoon van Arij Pieterse Hollaer jegenwoordigh 
gepretendeerd bruijdegom van Neeltje Spruit zoude mogen worden opgehouden, en aen hem 
bruijdegom des noots bekentmaken, darter wettige verhinderingen voorgekomen is, op dat hij hem 
bruijdegom daer naer magh reguleeren daer en soo hij te raden worden zal aldus gedaen present 
Schout en Schepenen voorn. die de minute dese gestelt op een Zegel van twaelf stuijv. beneffens den 
Comparant hebben onderteeckent. Datum als boven mij present 
Bast. vander Koecx Secret. 

Den 30 november 
De kerckeraed de saecken van de nootlydende kercken nader overwoogende hebbende heeft 
geoordeelt deselven af te wijzen & niet te contribueeren alsoo die soo veel gelyck voorkomen waervan 
alleen de kercken van 's Gravemoer & Nederhemert bij ons getrocken hebben eenigen penningen, en 
desgelycken omdat daer onder begrepen zyn veele vreemden kercken wekkers staet en gelegentheden 
niet terdegen bekent zyn; en zommegen die hare noot soo groot niet is, en omdat een weinigie te te 
geven niet veel help en souden, en omdat wij genoegh te doen hebben met den onderhoud van ons 
eijgen armen en armen wees kind'ren die vooral besorgt moeten worden, als mede omdat wij beswaert 
worden met den last van den Grooten Armen die daagelyx aengroeijende zonder ons niet konnen 
geholpen worden en ten laesten omdat door den grooten doortocht van veelerhande nootdruftigen 
passagiers geen kleijne verminderingen der diaconie armen middelen geschiet, waerdoor den 
kerckeraed geordonneert heeft den predicant sulx D: Tilenius gedeputeerde des Classis & predicant tot 
Rotterdam door een missive te notificeeren gelijck geschiet is op des navolgende wij sen. 

Missive 
Aen D: Tilenius gedeputeerden des Classis van Schieland omte notificeeren aen den Classis luijdende 
aldus 

Eerweerdige, ende Godzalige Heer, 
De missive van dato den 11 novemb. deses jaers 168i door de E Gedeputeerden van Schieland 
toegesonden aengaende de subsidie van de nootlijdende kercken soo der genen die haer voor den E 
Classis hebben gesisteert, als dergenen die van den E Christelycken Sijnoden sijn gerecommandeert, 
is ons tijdelyck wel ter hand bestelt op welcke ' t volgende dient tot antwoord: dat den kerckeraed 
van Roon altijd seer barmhertigh en mededoogent is geweest met de noot van and're ellendigen 
personen ofkercken, en volgens aenteeckeningen meenigmael liberale giften rijckelyck gegeven heeft; 
edoch alsoo jegenwoordigh soo veel kercken te gelyk ons voorkomen, waer van alleen de kercken 
van 's Gravenmoer en Nederhemert eenigen penningen bij ons genooten hebben, is desgelijcks 
daeronder begrepen sijn verscheijden vreemden kercken wekkers staet en gelegentheden ons niet 
terdegen bekent sijn,ja sommigen welkers noot soo seer dringende niet gekeurt word; verseeckert 
de kerckeraed deser plaetsen op 't vriendelyckst voor dese reize geexcuseert te zyn: te meer dewyl de 
Diaconie borse niet groot is tot uij tdeelingen, en een weinigie voor soo veel en nauwelycx hel pen kan; 
ook omdat zy selfs genoegh te doen heeft met den swaren last van eijgen armen hare ingesetenen, en 
in het onderhouden van armen weeskind'ren, die vooral behooren besorgt te worden; daer beneffens 
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worden wij beswaert door een getal van Grooten Armen daagelyx meer en meer aengroeijende, die 
zonder onse hulpe en bijstant niet konnen onderhouden worden, en ten laesten komt hierbij dat 
door den grooten doortocht van allerhande nootdruftigen passagiers geen kleijne uijtputtingen 
der Diaconie Armen middelen geschiet; door desen & and'ren oorsaecken zoo is de kerckeraed 
genootsaaeckt dese hulp versoeckende kercken zonder ieds te contribueeren af te wij sen, sullende 
ondertusschen niet nalaten te bidden, dat de opper Godlyke Majesteit des Hemels in hare noot die sij 
mochten hebben, hun alle bijstand en zegeningh wil gunnen: wij hoopen mede dat de E. Classis ons 
redenen verstaende vergenoeginge zal gegeven zijn. Hiermede afbreeckende bevelen U E Gode en den 
woorden sij ner genade. 
Dijt last & name des kerckeraeds van Roon Chriscophorus Haax Eccls. 
Roon den 30 november 1681 

Op den 28 december heeft den predt. last gekregen door Schout & gerechten de huwelijx geboden 
wederom inde kercken te laten voortgaen gelyck geschiet is van Arij Hollaer & Neeltje Spruit. 

1682 Den 1 januarij 
Is uyt het dobbel getal van ouderlingen als de heer Sebastiaen van der Koeckx en Hendrick Leendertse 
Groenendijk verkooren tot ouderlingh de heer Sebastiaen van der Koeckx in de plaetse van Cleijs 
Teunisse en uyt het dubbel getal der diaconen als Cornelis Pietertse Krijger en Jan van Gelder 
verkooren tot diacon Cornelis Pietertse Krijger inde plaetse van Maerten van Campen. 

Den 1 januarij 1683 is uyt het dobbel getal van ouderlingen ende diaconen gekoren tot ouderlingen 
HendrickLeenderse Groenendijck Teunis Couwenhove 
Tot diacon Bastiaen Hendrickse Hop pel 

Den 21 feb. 1683 
Sijn de landerije van den Armen en kerck wederom verhuurt 
1. een partije groot omtrent 2 2/1 gemeet beginnende van den Groenendijck gelegen in Jachin voor de 
somma van 24-0- aen Pieter Paul ze 
2. partije aenJannetje Witte voor 28-0-

3. partije drij gemeten aen Sijmon Meessen 37-10-

2. partije sijnde de helft vande voorgaende is verpacht aenJannetie Witte voor de somma van 28-0-

3. partije drij gemeten aen Sijmon Meessen voor 37-10 

Dit begint met den eersten dagh van t jaer 1683 en eijndigt met den 1 january 1684. 

Den 30 meij is wederom tgeen te vooren al gearresteert was by den kerckeraed goedgevonden alsoo 
Pieter Ockertse zalr. zo gezegt wierd een meijsie zoude gehouden hebben, van den Armen en daarom 
de kinderen en erfgenamen dat zouden willen aftrecken van de 50 gl. die hij aen de Diaconie Armen 
schuldig was volgens rentebrief daer van sijnde, dus die sommen op het dochtertje zal verhaelt worden 
te zijner tijd gelyc de vrienden belooven dat zy sullen maeken dat die dochter zoo ras als zy kan en de 
middelen by de hand heeft zal restitueeren. 

Den s december is uyt een nominatie van twee ouderlingen als Cleijs Teunisse en Gysbert Stel boer 
gekooren Cleijs Teunisse tot ouderlingh en uyt de nominatie van twee als Jan van Gelder, en Jan Gillise 
gekooren Jan van Gelder tot diacon. 

1684 Den 11 april 
Is in Classe gearresteert voor alle de kercken onder den Classe van Schieland resorteerdende een 
quotisatie wat elke kercke na haer vermogen geven souden als in de quotisatie van 50 gl. 

Rotterdam 
Schiedam 
Hillegersberg 

50 

18-0-
6-6-

3-3-
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Bleijswijck 3-3-
Sevenhuijse 3-3-

Capel 3-0-

Cralingen 2-0-

Roon 1-18-

Pernis 1-14-
Chaarlois 1-10-

Bergschenhoek 1-5-
Ysselmonde 1-4-
Poortugael 1-8-

Moer kapel 1-4-

Hooghvliet 1-2-

Somma 50-0-

Den 10 december 
Is uit de nominatien van vier als Gijsbert Stel boer Leendert Huijbrechtse Kok Jan Decker en Maerten 
van Kampen tot ouderlingen verkooren Gijsbert Arentse Stel boer, en Maerten van Kampen en uyt de 
nomina tien van twee als Jan Gillisse Dender hout, en Jan Abrahamse Yserman tot diacon gekooren Jan 
Gillisse Denderhout 

Den 17 december 
Alsoo Ariaentje Ariends wiens man van haer geloopen was on bekent waer na toe, bij een ander een 
kind ondertusschen gekregen heeft, verstaet de kerckeraed, dat door de predicant haer expres aen haer 
huijs zal aengesegt worden van de Tafel des Heeren haer te onthouden tot nader order, en vermaent, 
en scherpelyk gewaerschouwt zal worden haer int toekomende te wachten, dat van den predicant 
aengenomen is te sullen doen. 
Heeft den predicant gerapporteert dat hij Ariaentie Ariends hadde hart voor oogen gehouden haer 
grove zonden, en met eene aengesegt dat de kerckeraed haer hadde gesusteneert van het Avondmael 
des Heeren, waerop rondelyck bekende haer fauten, en haer in toekomende wachten zouden van 
diergelijcken weder te doen en aengenomen hadde de kerckeraed in de suspensie te gehoorsamen tot 
nader order. 

Relaes 
van 't geen in de kerckeraed ge passeert is over de stoutigheden des Pausdoms in Roon. 
De kerckeraed heeft den Predt. afgesonden om den Hoogen Ed. Heer van Roon geluk te wenschen 
met de verkregen Heerlyckheen Roon & Pendrecht. En met eenen te notificeeren de groote alteratie 
in onse kercke onder de gereformeerden, over de stoutigheden der Roomsch gesinden, dat die noch 
continueerden in haer publycke Goddienst, en van meeninge waren een nieuwe kerck op te richten, en 
te klagen over haer stoutigheden, en dat die grooter was als oit te vooren. 
Waerop den predt. na Den Hage vertrocken zynde, en het geluk hebbende gehad zijn Hoog Edt. te 
spreecken, en zyn commissie af gel egt hebbende, rapport daer van gedaen heeft, als dat zyn Hoog Edt., 
de geluckwenschinge aen genomen had, is dat over het oprichten van de Pape kerck zyn HoogEdt. 
hadde geantwoord, zulx niet wel konde tegengaen, en dat men sulx behoorden te tolereeren, gelyck 
zyn Hoogheid in zyn plaetsen onder zyn gesagh hoordende, toe liet, en aengaende de stoutigheden, 
dat de Roomsen gesinden moesten weten in wat land dat zij waren. Dat den predt. hadde versocht, 
daerin te willen voorsien, en niet al te veel het oor wilde leenen aen de Roomsch gesinden, die hem 
mogelyck anders wilde induceeren. De kerckeraed hebbende gehoort het gerucht dat allomme 
verspreijt wierd, dat een regeerende ouderling Hendrick Leendertse Groenendijck zyn huijs hadde 
verhuurt om de Papenkerck op te richten, het welk groote ergernissen gaf onder de gemeenten, heeft 
desen ouderling aengesegt, dat hier over groote ergernisse genomen wierd onder de gemeenten, en 
dat zy oordeelden hij zulx met geen goede conscientie koude noch mochten doen, en zoo hij niet 
hooren wilde na haer, dat zij daer over het oordeel van de Classis zoude vragen. Den predt. nevens den 
ouderling die op de Classe is geweest, Teunis Couwenhoven, heeft den kerckeraed rapport gedaen, hoe 
dat den Classis met eenparige stemmen hadden geoordeelt dat desen ouderling het verhuuren van 
sijn huijs tot oprichtinge van een Papenkerk ja geen litmaet, veel minder een ouderling der kercke met 
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een goede conscientie sulx konde doen; en is Hendrik Leendertse aengesegt daer van te desisteeren, 
waer op het lrnuren van het huijs is blijven steecken. Heeft den predicanc de kerckeraed bekent 
gemaeckt, dat de Classis een seecker predt. te weten die van Bleijswijck niet alleen dat den ouderling 
niet behoorden zyn huijs te verhuuren tot oprichtingen der afgoderij, maer ook selfs geen Papenkerck 
aldaer behoorden te wesen, en heeft sulx versocht in ommevraeg te brengen, en dat daerop de Classis 
hadde geoordeelt van neen. 

1685 Den 2 december 
Heeft de kerckeraed afgesonden den predt., en twee ouderlingen Cleijs Teunisse Cranenburg, en 
Maerten van Campen, om zyn Hoog Edt. de Heer van Roon in Den Hage te gaen begroeten en aldus aen 
te spreecken. 

Hoogh Edele gebooren Heer. De kerckeraed van Roon dien het belieft heeft ons af te zenden, doet 
zyn Hoogh Edt. met alle ootmoedigheid en reverentie groeten, & toe wenschen allen heyl, en zegen. 
De kerckeraed van Roon heeft goec gevonden ons op te leggen om uij c haere name Zyn Hoogh Ede. 
te notificeeren haere groote bekommeringen en swarigheden, die zij heeft over den coestant der 
Roomsch ges inden in Roon op het hooghst genootdrukt sijnde zulx te openbaren om verscheijden 
gewichtigen redenen 
1. van wegen de groote opschuddinge, en ontroeringe in onse kercke onder de gereformeerden die 
dagelijcks daerover knorren & morren, en nauwelijcks te stillen sijn. 
2 . van wegen den grooten ophef en opspraaken, die alommen in de nabuurigen landen, dorpen, en 
steden, daerover gemaekt word, soodatwij nergens bijna komen, of het komt ons voor van wegen de 
papenkerck nieuw opgebouwt te veel int oog van de wereld 
3. van wegen de groote moeijelyckheden mede hierover in de Classe van Schielanc oncscaen een 
geruijme tijd herwaerts aengeset door het groot gerucht alommen, verspreijt en door de aenklachten 
van de nabuurige predicanten, waerover inde Classe seersowel harde moeijelyckheden zijn geweest, en 
dat bij weijnige vorderingen van den kerckeraed, zij uijt het midden van hare vergaderingen eenigen 
gedeputeerden hadden aengestel t om die saeken naukeurig te ondersoecken, en daerna te handelen, 
gelijck die alrede in Roon geweest sijn, en eerst daaghs Zyn Hoogh Edt. zullen konnen begroeten. 
Hetwelk alvoorens te communiceeren de kerckeraed geoordeelt heeft haer plicht te sij n. 
4. van wegen de blame en beschuldigingen die de kerckeraed van veelen onderworpen is geweest, 
als van wandevoir, ijverloosheid, en vreesachtigheid &c. en als of zij haer ampt en consciencie niet na 
behooren quamen te quijten het welk den kerckeraed ontrust en verdrietigh valt. 
5. van wegen de groote stoutigheden des Pausdoms in Roon als van de Priester die op de wegen en 
huijsen de luijden aenspreekt en noodigt tot zyn kercke om hem te hooren predicken, als mede 
dat hij dienst doet op even en deselven tijd als wij, zoo dat de luijden malkand'ren opde wegen te 
gemoetkomen en deen voor d'ander niet wijcken wil. En dat zij eenigen luijden van onse kerck 
gekomen zynde uyt nieuwsgierigheid tot haer kerck hadden gedwongen te knielen en zoo voort 
en dat dierhalven den kerckeraed in dese noot haer toevlucht nam tot den schoote van zijn Hoogh 
Edt., als haren Heer, Vader protector en beschermer, die haer niet twijffelende, in alle haer noot en 
ongelegencheid souden bijstaen mee raed en daed en dat de kerckeraed haer soude gedragen na het 
Hoog wijs goedvinden van Zyn Hoog Edt. en niet zouden nalaten altijd te bidden voor zyn Hoog 
Adts. illustre personagie en Hoogh adelyck Hof en familie met toewenschingen van gesontheid 
prosperiteijt, en zegeningen des hemels. en dat wij altijd zullen blijven zyn Hoogh Edt. al der 
getrouwste ond erd anen en dienaren. 

Den 9 december 
Hebben de gedeputeerden des kerckeraeds rapport gedaen dat zijn den Hoogh Ed. Heer van Roon 
hadde gesproocken in sijn Hof in Den Hage, en daer wel waren oncfangen met alle minnelijckheid 
en beleeftheid, en hoe dat sij bij hem hadde haere commissie volgens last hadde af gel egt. Die den 
kerckeraed hadde verseeckert re zijn een goede voorstander van de gereformeerde kercke en religie 
en een viand van de afgoderij, dat hij sulx meenigmael betoont hadde, en een van de voornaemste 
oirsaecke dat de Papen en jesuiten waren verdreven uyt het Graafschap Lingen en alsDrost van de 
Barounije van Breda dagelycks order stelden om het Pausdom in den toom te houden. En dat hij 
niet lijden souden eenige vilentie ofte ergernisse die de Papisten onse gereformeerden kercken 
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soude geven, en zoo de kerck nieuw int bogce veel int oog scone soude doen weg nemen, zoo de 
Priesce te veel moeijte veroorsaeckte zoude wegjagen, en alsoo gehoorc hadde van eenige insolentie 
begaen bij den diender derwelcke de luijden zouden hebben doen knielen, zoo zeyden Zyn Hoog 
Ede. hij zoude dien vuijlijck wegjagen, indien wij hem accescatien konde verschaffen, maer aen 
gaende een emael de oeffeninge van haer goddienst te verbieden niet wel met zijn gemoed konde 
overeen brengen, hij konde qualyck verbieden dat die luijden den God soude bidden, dat men niet 
behoorde conscientiedwang inte voeren, dat wij gereformeerden selfs veroordeelden de persecutie, 
en conscientiedwangh in Vranckrijck en cgeen wij in and're veroordeelden selfs niet moesten doen, 
waerop geantwoord was sulx geen conscientiedwangh te zyn, maer alleen een ophouden van de 
publijcke dienst, dat sij in haer huijs privacelyck konde doen haer gebeden. Hij seijde ook dat van 
outs af te vooren zij haer publycke Goddiensc hadde gehad in Hof van den Heer, waerop geantwoord 
was, dat sulx geschieden moest bij de domestlijcken en dat den predc. meenigh mael den Heer daer 
over hadde aengesprooken, maer dat hij telkens sulx excuseerden dat die luyden hem te spreeken 
hadden en in zyn Hofhaere affaires quamen doen, die hij de deuren voor het Hoofd niet coesluijten 
konden, doch den predt. seijde dat voor desen heijmelyck vers tooien wij sen achter in het Hof plachten 
heen te gaen. Den Hoogh Ed. Heer zeijde verder dat in and're plaetsen als Schiedam en Rotterdam 
de paepse goddienst toegelaten wierc, en dat ook dan zijn ingesetenen daerna toe soude gaen die 
dan die moeijte zouden worden aengedaen. Hij voerde ook tegemoet dat men hem niet wel zouden 
konnen overcuijgen hij sulx gehouden zouden zijn te doen volgens Gods woord, dat de overheid sulx 
moesce weeren. Waerop van den predc. geallegeert is sulx verboden was in Gods wet, en de godsaligen 
overheden en koningen van Israel &Juda de Baals Priesters hadde uijtgeroeijt, de altaren verbrooken, 
de beelden om verre geworpen, en als hij antwoorden dat was int ouden testament zoo repliceerden 
den predc. dat die selfde wet int Nieuwe Testament noch plaets greep, dat Cs: niet gekomen was de 
wet te ontbinden, maer te vervullen. Door het laescen zeijde hij dat in c N.T. nergens daervan gelesen 
wierc, noch geen exempel was te vinden dat de publijcken Overheid sulx hadde tegen gegaen. Maer 
doen wasser noch geen christelycke overheid. Hij zeijden wederom dat hij efter niet dulden souden 
de minste insolentie, ofte ergenisse van de Papisten, en zoo wij eenige klachten hadden wij sulx zyn 
officier soude bekent maecken en zoo hij niet dat tegenging ofte recht dede dat men dan by hem soude 
komen, hij soude dan wel order stellen, en hij ons altijd zoude gehoor geven, dat hij niet begeerden dat 
zij soo publijck den dienst sou de doen, maer eer sluijck en verscoolenen wij sen. 
Op dese tijd heeft de kerckeraed goed gevonden met den eerste attestatien te beleggen soo tot laste van 
de Roomsche Priester als tot lasten van den dienaer volgens order en recommandatie van sijn Hoogh 
Edes. de Heer van Roon. 

Den 23' december 1685 
Heeft de predicanc geremonscreert hoe dat hij twee accescacien nocariael hadde besorgc bij de Secretaris 
Jacob van Bijemonc in Poorcugael Notaris publijcq een tot laste van den Paep luijdende aldus. 
Op huijden den xvijen december 1685 compareerde voor mij Jacob van Bijemont openbaer Noes. 
bij den Hove van Hollant geadmicc. in den Dorpe van Poortugael resideerende, en de gecuijgen 
naer genomineert Arij van der Gijsse Schepen van Poortugael en Pieter Struijk mede woon ende in 
Poorcugael en van compecencen ouderdom dewelcken een versoecken van den E. kerckeraden van de 
Heerlyckheid van Roon, verklaren waer, en waerachtig te wesen, dat sij Comparanten omtrent ses 
weecken geleden sonder den precijsen tijd onthouden te hebben sijn geweest inde Paepse kerck van 
Roon en een weijnig tijd inde voorsz paepse kerck gestaen hebbende met ongedeckte hoofden, soo 
seijde de paep tegen de Comparanten, dat sij knielen moesten of gij moet er uijc gaen, en een ander 
persoon, dat hoorende vatte den voorn. Pieter Struijck, seer hart by den arm seggende knielt, of gaeter 
uijc, alle het we lek voorsz. scaet, verklaren sij Co mp.ten waer en waerachtig te wesen pretenteerende 
c selve desnoots sijnde nader te bevestigen. Aldus gedaen, en gepasseerc voor mij Noes. voornt. ter 
presentie van Mr. Cornelis de Backer Cherugien, en Wouter Oostdorp als gecuijgen van gelove hiertoe 
versocht sijnde op datum vrs. was geteeckent 
J. van Bijemonc Noes. pub!. 

Den and'ren attestatie luijt aldus 
Op hu ij den de xvij december 1685 compareerde voor mij Jacob van Bijemont, openbaer Nots. bij 
den Hove van Hollant geadmitt. in de Dorpe van Poortugael residerende en de getuijgen naer 
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genomineertJ an Lucasse de Jong, Jacob J acobse en Casparus Pietertse Coster alle woonende in Pernis, 
en van competenten ouderdom, de welcke ten versoecken van den E. kerckeraden van de Heerlykheit 
Roon verklaren waer en waerachtig te wesen, dat sij comparanten ontrent twee maenden geleden 
sonder den precijsen tijd onthouden te hebben, sijn geweest in de paepse kerck van Roon, en aldaer 
een weijnig tijd met alle behoorlycke reverentie geseten hebbende soo heeft Pieter de Vos dienaer 
van de justitie aldaer tegen haer Comparanten geseijt, dat sij moesten knielen of schop ge van de 
banck. Denoteerende daer mede de Comparanten seggende verderen tegen de selven gij duijvelsche 
ketters bruijt uyt de kerck of knielt. Alle het welcke voorsz. staet, verklaeren zij Comparanten waer 
en waerachtig te wesen presenteerende tselve des noots sijnde nader te bevestigen. Aldus gedaen en 
ge passeert voor mij Nots. voornt. ter presentie van Wouter Oostdorp en Bastiaen Pors als getuijgen van 
gelove hier toe versocht. 
Op datum vrs. was geteekent twelck ick getuijgen 
J. van Bijemont N ots. pub!. 

Den 25 december heeft den kerckeraed eenige ledematen afgevraegt of de Paep haer niet hadde 
aengesproocken en genoodigt tot sijn kerck. Waer uijt de kerckeraed dit navolgende schriftelyck 
getuijgenisse geformeert heeft om aen den E Heer van Roon te behandigen. Luijdende aldus 
De kerckeraed van de hooge Heerlijckheid Roon getuijgt waer en waarachtig te sijn dat eenige 
persoonen onder haer hoorende, voor haer bekent en beleden hebben, hoedat de Priester van de 
Roomsche kercke aldaer, haer soo op de wegen als in haer huiskens gesproocken heeft van religie, 
tot sijn kerck genoodigt en om hem te hooren predicken en meer diergelijcken redenen. Om de 
onnooselen te laeken, het welck streckt tot afbreuke van de gereformeerde kerk en religie, over welcke 
de kerckeraed volgens haer ampt en conscientie swarigheid maeckt te laten ongemerckt heene gaen, en 
waer over sij sou den moeten reeckenschap geven aen den E Classis van Schielant, dier hal ven, wenschte 
de kerckeraed, dat by sijn Hoogh Edt. de Heer van Roon hier in mochten voorsien dat soodanige 
stoutigheid door den Priester der Roomsche kercke onder haer volk niet meer mochten ge pleegt 
worden, het welk den kerkeraed hoopt, en wenscht van syn Hoogh Edt. te sullen erlangen, sullende 
niet nalaten altoos te bidden voor sijn Hoogh Edts. illustre persoon, en Hoogh adelycke familie en 
blyven syn Hoogen Edes. alderootmoedighste, en getrouwste dienaren & onderdanen 
onderstont alle de namen des kerckeraeds 

Op den selfde dito 
Heeft den predt. den kerckeraed voor gelesen een missive geschreven van de E kerckeraed van Out 
Beijerlant aen den kerckeraed van Roon luijdende al dus. 

Eerw., Godsalige, discreten. 
Nademael de Christelycke Sijnodus van Suyt Hollant met iterative resolutien ons verobligeert heeft 
te waecken tegen de stoutigheden des Pausdoms, en ons met geen grooter verwonderinge als hertseer 
voorgekomen is, dat de Paep van de Hals Heerlykheid van Roon op een nieuw en noi t meer gehoorden 
manier van stoutigheid sich niet ontsien heeft in onse plaetse van Out Beijerland opden 7 december 
deses jaers niet alleen een solemnele besoeckinge van Roomsch gesinden te doen in ' t aensien, en spijt 
van de gansche gemeente maer ook sich verstout heeft gehad van te gaen inde huijsen van lieden, die 
sich al reden in den Goddienst der ware gereformeerden kerck hadden laten vinden en int selven noch 
volharden, om de selven (waert mogelyck) wederom van ons af te trecken met ernstige aenbevelingen 
van te moeten in sijn kerck op Roon komen, al het welde niet dan met seer groote ontsteltenisse, en 
beweeginge die weij nig van gevaerlijcke gevolgen verscheelden, onder de Gemeenten voorgevallen 
is, soo hebben wij andersz. de kerckeraed van Out Beijerland geoordeelt niet te konnen stil staen van 
dese saeck bij missive aen U E vergaderingen des kerckeraeds notificatie te geven, soo wel om in desen 
van onsen plicht te quijten, als ook om U E in bedenckinge te brengen, of men op geen middelen 
behoorden te speculeeren, die soodanigen stoutigheden voor het toekomende afsneden en machtig 
bevonden wierden om te verhoeden, dat niet meer diergelijcke opschuddingen alhier onder het volk 
mochten verweekt worden, immers wij sullen noit in gebreeken blijven van het genen wij sullen 
noodig oordeelen in desen te behooren, en oock van God almachtig afbidden om sijn rijcke zegen over 
alle uwe onderneminge in desen en die wij van herten wenschen dat blijven magh over U E persoonen, 
familien mitsgaders resp. bedieningen, waer mede dan eijndigen sullen Eerw., Godsalige, discreten 
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U E dienstwillige Vrienden de Broeders van den E kerckeraed van Out Beijerland 
Out Beijerland den 23 decemb. 1685 

was geteeckent 
Gerhard Emilius Eccls. loc. 
Henricus Haex Eccls. loc. 
Arij de Baen ouderlingh 
J. van de als ouderling 
Adriaen Abbenbroeck ouder. 
Huijg Cornelis Leenheer ouderling 
Cornelis Dirckse tHoen ouderling 
Cornelis Bastiaense Boeij diacon 
Steuw Jacobse diacon 
Jacobus Spuydijck diacon. 

Alle welken attestatien & dese missive den kerckeraed belast heeft den predt. en den ouderling 
Maerten van Campen aen den E. Heer in eijgen handen te bestellen, en wederom, na Den Hage te 
vertrecken. 

Den 30 december 1685. 
Heeft den predt., en Maerten van Campen ouderlingh in Den Hage bij den E Heer van Roon geweest 
sijnde rapport gedaen aen den kerkeraed van haer wedervaren. 
Hoedat sij de attestatien zijn Hoogh Edt. selfs in handen hadden gegeven, nevens de Missive van 
den E. kerckeraed van Out Beijerland, dewelcke zijn Hoog Edt. hebbende gelesen een voor een, niet 
veel had de geantwoord, en toonde eenig misnoegen over het werck van den diender Pieter de Vos, 
en aengaende de Missive van den kerckeraed van Out Beijerland seijde Zyn Hoog Edt. dat hij daerin 
niet doen konde als zijnde buijten sijn territoir geschiet en zoo de Paep daer ied deden buijten sijn 
jurisdictie sij kon de het door haere regeeringen beletten, en aentasten als hij wederom quam om 
insolentie te plegen. En seijde zoo ick hem verbie, hij sal doen wel H1egelyck t selve niet nalaten, ick ken 
den aert wel van dat volle Hierop hadde den E Heer van Roon int lang wederom belieft te discoereeren 
met den predicant over de afgoderij des Pausdoms, en of men die niet behoorden te tolereeren, en 
dat hij hare oeffeningen niet wel konde weeren, zeggende dat in alle Dorpen van Hollant, daer soo 
veel Papisten woonden om een vergaderinge en Priester te houden, een paepe kerck was, en als den 
predt. daerop antwoorden sulx niet geloofden, repliceerden Zijn Hoogh Edt. dat de predt. sich daer 
vrij mocht op informeeren, zeggende daerenboven dat alle steden in het tolereeren vande paepse 
conventiculen en vergaderinge haer hier in voorgingen, en zoo de steden haer ook voor gingen in het 
weeren, de Heeren vande Ridderschap hierin soude volgen, zeggende dat hij dan de eerste souden zijn 
in de paepe kerck te verbieden. Doch beloofden ondertusschen de stoutigheden der Papisten en van de 
Paep in Roon te betoomen, en dat wij sulx op hem souden laten aenkomen het welk waren zijn laetsten 
woorden in het uijtgaen. 

1686 Den 1 januarij 
Is in den H. dienst bevestigt uijt het groot getal, en nominatie gekoren, sijnde tot ouderling Cornelis 
Pietertse Krijger tot diacon Willem Co melisse van Wijn. Nadat se haer drij sondaegse proclamatien 
opentlyck inde kercke sonder eenige verhinderinge hadden gehad. 

Opden 18 januarij was de kerckeraad uijt naem van den Hoog Ed. Heer van Roon door den Baljuw 
vergadert waarin versocht is of den kerckeraed geliefde iets te contribueeren uit de diaconie horse voor 
de gevluchten gereformeerden uijt Vranckrijk en in sonderheid voor een gevluchte predicant die in 
Roon zich zoude ter neer stellen. Daarop is door de predicant omgevraagt 
1. off men soude daar toe eenige penningen uijt de diaconieborsen uijtreijcken, en is by den kerckeraad 
geresolveert van ja. 
2 . heeft de kerckeraed toegeleijt voor desen gevluchten uijt de diaconie horse de somme van tachtige 
gulden voor eenmaal met de conditie nochtans dat zij int toekomende haar vrijheid behout van ieds 
meer te doen of niet te doen. 
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1686 Den 30 meij hebben de Heeren Visitatores als D: Kelk ende D: Ursinis de kerck van Roon hebben 
gevisiteert en alles wel en ordentlyck bevonden. 

Heeft de kerckeraed met Cornelis Arentse geaccordeert over het geld van het huijsie dat verkocht was 
aenJoost de Vlamingh, en naderhand aen hem, waer van reste noch 21 gl. en tienstuijvers voor den 
diaconie armen, en aenneemt hij Cornelis Arentse deselve somma aen den diaconie te betalen, waerop 
hij dit accoord aldus geteeckent heeft. 
lek ondergeschreven Cornelis Arentse belove dese somma van 21 gl. tien stuijvers te betalen als de 
eerste paeij met de helft voor Dortse Marckt ende tweede paeij met de andere helft omtrent meij, en 
was van zyn hand geteeckent 
Cornelis Arense 

Den 8 december zijn uyt het dobbel getal van ouderlingen als de heer Sebastiaen van der Koecx, 
Leendert Huijbrechtse, Jan Decker, & Jan Claesse, gekooren tot ouderlingen de heer Sebastiaen van 
der Koecx & Leendert Huijbrechtse; uijt het dobbel getal van diaconen, als Bastiaen Arientse Spruijt & 
Cornelis Pietertse Meulenaer, tot diacon Bastiaen Arientse Spruij t. 

Is door den predt. den kerckeraed voorgehouden hoe Ariaentje Leenèerts Hendriks litmaet buijten 
den echt inden craem gekomen was van een bastartkind en hoe men met haer sa! handelen, is goet 
gevonden haer te suspendeeren van hetAvondmael des Heeren tot dat beterschap sa! betoont hebben 
met berouw en leetwesen, en haer sulx aen te zeggen, met die bedreijgingen zoo zij voor de tweede 
mael haer komt so te loopen dat men harder practiseren zou. 

1687 Den 12 junij 
Zijn de E Heeren Visitatoren D: Texelius, D: Kelck, en D: Schalken, respective predicanten tot 
Rotterdam, Cralingen, & Chaarlois alhier gearriveert en onse kercken hebben gevisiteert en geen 
swarigheid int minsten gevonden. 

Den 12 october 
Leendert Huijbrechtse Koek ouderling heeft den kerckeraed bekent gemaeckt dat Pieter Willemse 
wonende inden dorpe van Rijer kerk praesenteert een kind van Mathijs Plaisier zal. te weten Abraham 
Mathijsse, waer van hij oom is, aen te nemen om te onderhouden, soo de kerckeraed van Roon gelieft 
een briefie te geven aen Schout en Gerechten van Rijerkerck, dat bij aldien het kinds oom en moeije 
quamen re sterven, de kerckeraed, ofte armmeesters van Roon het selve kind Abraham Mathijsse 
soude aennemen te onderhouden: waerop de kerckeraed (wat haer aengaet) eenparig belooft heeft 
indien sulx naderhand mocht komen te gebeuren, de E Schout en Gerechten van Rijerkerck te sullen 
ontheffen van alle last, het kind aenveerden en met deselve handelen na vereijsch van saecken. 

Den 26 october 1687 

Heeft Leendert Maertenze over gegeven de somma van 25 gl, dat sijn vader zalr.Jan Abrahamse 
Moerkaes voor syn door belast hadde te brengen inden kerckeraed voor den armen van Roon waervan 
de helft gegunt is uijt consideratie aen den Grooten Armen. 

Den 7 december 
Is uijt het dobbel getal va n ouderlingen Jan Claesse Holtshoorn & C]eijs Teunisse Cranenbrug en van 
diaconen Wijnant Co melisse &ArentJoosten Goeree, verkoren rot ouderling Jan Claasse & voor diacon 
ArentJoosten Goeree. 

Den 17 junij 1688 
Hebben de E Visitatores Classis D: Texelius, D: Heijnsius & D: Schalken, respective predicanten van 
Rotterdam, Hillegonsberg en Chaarlois de kercke van Roon gevisiteert en alles in ord're gevonden. 

Alsoo Sebastiaen vander Koecx gewesen Baljuw, Schout, en Secretaris &c lirmaet, en regeerende 
ouderling in de kercke van Roon ons veele vuijle falsiteijten van hem begaen door sententie van haere 
Ed. Mog. Heeren Gecommitteerden Raden publyckelyk in Den Hage op het Schavot met den strop om 
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den halse strengelyck is gegeesselt en gebrantmerckt met confiscatie van goed'ren, en voor eeuwig 
uyt den landen van Hollant en West Vrieslant gebanden, soo ist dat den kerckeraed om van hare zijde 
censuur te oeffenen hem suspendeert van het H. Avondmael des Heeren, en in ha bijl verklaert om 
oit meer tot den kercke dienst gevordert te worden, en heeft geoordeelt dit in haer kerckenboeck te 
insereeren tot een langduurige memorie. 

1688 Decemberverkooren uyt het dobbelgetal van ouderlingen, en diaconen tot ouderling Jan Decker 
en Jan van Gel der, en tot diacon Winant Cornelisse en op den 1 januarij 1689 bevestigt. 

1689 Den 20 maert 
De kerckeraed van Roon heeft op den sesden maert 1689 aen D. Christophorus Haax predt. 
overgegeven ten volle gebruik de Cingel achter het arme weijtie in het oude Land van Roon gelegen 
met een uijt pad over het voorschreven weijtie voor de somma van ses gulden jaerlijcx om die te 
bepooten te beplanten, en daer mede te doen na zijn welgevallen soo lange als ' t hem goed dunkt 
belovende hoe seer hij het selve komt te verbeteren, dat die Cingel tot een Bogaert gemaeckt, en met 
veel hoornen beplant wederom sa! komen tot eijgendom, en profijt van den diaconie-armen van Roon, 
soo wanneer hij D. C. Haax sa! komen te vertrecken of komt te overlyden, of van het selven afstand 
doen en is geteeckent bij den kerckeraed van Roon op den 20 maert 1689 als bij 
Jan van Gelder 
Jan Hendrickse Deck er 
Jan Claesse 
Arent Goeree 
Wijnant Cornelisse 
volgens den brief daer van gemaeckt en in handen van D. C. Haax. 

Den 12 junij 1689 
Heeft den predt. bekent gemaekt dat volgens order had gegeven 200 gl. op interest tegen 4 gl. van 
't hondert aen Cornelis Roobol, die zijn huijs en erve daer onder heeft verbonden tot een hijpoteec, 
twelk door den Secretaris in presentie van schout Bastiaen Fonckert en 2 schepenen als Tol, en de Groot 
op het protocol ges telt was, daer bij verscheenen zijn twee zoons Cornelis Smidt en Cornelis Robol, 
die voor haer verklaerden den diaconie armen altijd te zullen bevrijden voor alle namaeningen, en 
swarigheden, die daer over souden komen te rij sen. 

Den 4 december 
Is uijt een dobbel getal van ouderlingen als Teunis Couwenhoven & Maerten van Campen, en diaconen 
Arij Cleijsse Cranenburg &Jan Bastiaense Capiteijn verkoren tot ouderlingen Teunis Couwenhove & 
tot diacon Arij Cleijsse Cranenburg. 

1690 
Is bij de kerckeraed goed gevonden ArentJoosten Goeree te ontbieden voor den kerckeraed van wegen 
veele quade geruchten, en ergerlijcke dingen, tgeen van den predt. aengenomen is hem te laten weeten 
door Mr. Jacob om te verschijnen tegen de volgende sondag voor de middag na de eerste predicatie in 
de consistorij. 

Op d en. 1 2 m aert 
Alsoo ArentJ oosten Goeree niet verscheenen is voor den kerckeraed op de notificatie hem gedaen, vint 
de kerckeraed goed hem nochmaels sulx te laten weten door de predicant in de huijsbesoeckinge van te 
compareeren op zondag voor Paaschen of bij weijgeringe hem aen te zeggen aen het H. Avondmael des 
Heeren niet te verschijnen. 

Den19maert 
Heeft den predicant met Jan van Gelder ouderling die de huijsbesockinge had helpen doen 
gerapporteert dat zij ArentJ oosten Goeree hadden aengesprooken en gevraagt na de reden, waarom 
hij niet verscheenen was op de notificatie voor den kerckeraed, waerop hij zeijde, indien ij mant wat te 
zeggen had die kost bij hem komen, en hij begeerde voor de kerckeraed niet te verschijnen en als zij 
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hem dan aen seijden uij t last van den kerckraed niet te verschijnen aen de tafel des Heeren voordat hij 
gecompareert was, waerop antwoorde dat hij selfs niet begeerde te komen, dier hal ven persisteerde de 
kerckeraed bij haer voorgaende resolutie van hem niet toe te laten aen het Avondmael des Heeren. 

1690 Den 15 junij 
Hebben de visitatores Classis als D: Temming predt. tot Bleijswijck voor D: Sluijter predt. tot 
Moerkapel, en D: Mees predt. tot Rotterdam in de absentie van D: Altena predt. tot Schiedam derde 
visitator, de kercke van Roon gevisiteert, en alles in orden bevonden. 

Op den 27 augustij 
Heeft de zoon van Arij Oosthoek volgens accoort met de kerckeraed over zijn vader zalr. schuldige 
obligatie van 245 gl. overgegeven de somma van 125 gl. waermede die obligatie gedoot is. 

Opden 10 december 
Zijn uijt het dobbel getal van ouderlingen als Cleijs Teunisse Maerten van Kampen Jan Gillisse Willem 
Wijn verkooren tot ouderlingen Maerten van Kampen en Jan Gillisse, en uit het dobbel getal van diaco
nen als Jan Bastiaense Capiteijn en Bastiaen Maertense tot diacon verkooren,Jan Bastiaense Capiteijn. 

1691 Den 25 feb. 
Heeft de kerckeraed goed geoordeelt den predt. af te zenden na Den Haag aen Zyn Excellentie den 
Heer van Roon met dese navolgende acte van credentie. 

De kerckeraed der gereformeerde kercke in de Hooge Halsheerlijkheid en Dorpe van Roon heeft 
afgezonden gelyck mits desen afzent den Eerw. predt. D. Christophorus Haax om van harentwegen en 
in den naam van de gansche gereformeerde gemeente aldaar, zyn Excellentie den Grave van Portland 
Heer van Roon &c. uit Engeland int Vaderland gearriveert zynde te gaan begroeten, en te verwelkomen 
tot betuiginge van haer schuldige plicht, liefde en genegentheid onderzaten betamelijck; als mede om 
zyn Excellentie te kennen te geven den Staat der kercke met versoeck van zyn gons te en bescherminge, 
en toewenschinge van alle heil en zegen tijdelyck en eeuwighlyck en was onderteeckent van 
Tennis Couwenhoven 
Maerten van Campen 
Arij Cleijssen 
Jan Bastiaense 

Den 7 maert is verschenen uij t name des kerckeraeds aen den predicant van Loopiq Eerw. Godsalige, 
Hooggeleerde Heer Broeder in Ch. 
Vermits volgens onderrichtinge, een seecker Wigger Barentze gestorven, en te Loo pick zoude begraven 
sijn sonder kind'ren naar te laten, waar van de weduwe het goed besit, en met eenige vrienden eenige 
uijtkoop poogt te doen en hier in Roon naaste Bloed Magen woonachtig sijn. 
Slechte, en onnoosele luiden van onse Armen onderstand genietende, die nochtans daar voor niet 
erkent worden, schoon zij mede van de bloedvrienden sijn naar de geslachte lijs te daer van gesien. 
Zoo is ons vriendelijck versoeck, dat U Eerw. gelieve de goedheid te hebben indien het te vergen 
is, desen expresse van ons afgesonden (om te vernemen hoe het met die saackgelegen is) tzij met 
onderrichtinge, tzij met raad of andersints eeniger maten behulpsaam te sijn, en te recht te helpen, 
voo r soo veel al s sondcr n."loe ijtc o f o ngen"l::tcl< l<a n geschied e n" waa rn, ed e ni et allee n dese armen 

menschen goegonste sa! geschien, maar oock onse diaconie,ja Gode om den arme wegen en wij met 
onse kerckeraed sullen ten hoogsten verplicht, altijd bereijt sijn U Eerw. ofkercke in diergelycke of 
and'ren voorvallen wederom te dienen toewenschende U Eerw den rijcken Zegen des Alderhoogsten. 

Uijt name des kerckeraeds van Roon 
Christophorus Haax pred. 

Den 7 maert 1691 

Dennmaert 
Hierop heeft den Expresse inden kerckeraed gerapporteert dat bij Testament de Vrienden van Roon 
uijtgesloten sijn, en by gevolgen niet kannen erven; en heeft copie van t Test. medegebracht. 

58 Gens Nostra 65 (2010) 



Opden 29 april 
Zijn voor den kerckeraed verschenen Catharijntje Aertz, Aeltje Maerten,JannetjeJans, en Aelbertje 
Aelberts, dewelcke verklaerden gesamentlyck dat AertJansse op den 15 april deses jaers den eersten 
Paasdag Catharijntje Aertz, soo als zij was gekomen uijt de kerclc, en van het Avondmael des Hee ren, 
opden weg bij Jan Roobol was ontmoet, en haer moetwillig had gestoten met een elleboog, dat zij 
tegen den doorn aenviel, waerdoor zij zeer was ontroert geworden, en was gehoon, dat hij soude 
gesegt hebben, zij heb bent mij oock welgedaen. Tgeen een saecke is niet te verdragen van de Papisten, 
en daarom is dat de kerckeraad beslooten heeft, sulcke stoutigheid gesamenlijck te gaan bekent 
maecken aen den Heer Officer, ten eijnde sulcke moetwilligheden geween, en in toekomende tijden 
gestuit worden, en datde kerckeraed hoop te sien eenigen effecten daervan, of andersints genootsaackt 
sijn te klagen aen syn Excellentie den Graeve van Portland. Waarop de kerckeraed gesamentlyck 
gegaen is opstaende voet aen het huis van den Officier, en heeft daer over geklaegt en versocht 
soodanige stoutigheden te weeren, dat hij belooft heeft te sullen doen. 

December uyt het dobbel getal Cleijs Teun is ze en Cornelis Pieterse Jonge Jan en uij t het dobbel getal 
van diaconen Bastiaen Maertense en Jan Zandweg verkoren Cornelis Pieterse en Jan Zandweg. 

(1692) Den 4 april 
Is door den predt. bekent gemaeckt hoe de kerckeraaed van Rotterdam hadden geschreven een 
circulaire brief aen alle kerckeraeden van Holland raeckende het boeclc genaemt De Betoverde Wereld 
van D: Becker predt. int Amsterdam, en in Classe had de voorgestelt om te brengen als een gravamen 
opd'aenstaende Sijnodus tgeen bij meerderheid was toegestaen, maer dat aen de kerckeraeden des 
Classis afgevraegt zoude worden wat met den persoon en boede van D. Becker te doen; waerop de 
kerckeraed van Roon dese saecke alsoo de leden daer van onkundig sijn, en noit het boeck hebben 
gelesen, overgeeft aen het oordeel van de Classis en haer conformeert met de meerderheid van 
stemmen. 

Noch heeft de predt. bekent gemaeckt, dat de Classis versocht had de nootlijdende kercken van 
Heijdelberg op het favorabelste den kerckeraed van Roon voor te stellen, alsoo de kercke van 
Heijdelberg is de Moederkercke der gereformeerde en door de Franssen seer verwoest en zoo die 
kercken die onder Heijdelberg noch hooren niet tijdig te hulp gekomen worden, van selfs sullen 
moeten vervallen. Heeft de kerckeraed goed gevonden, boven de voorgaende ducaton gegeven noch 
een daerbij te voegen. 

1692 Den 15 junij 
Zijn voorgelesen de gravamina die van de Classis ons sijn toegesonden die op het Sijnodus sullen 
dienen. 

Gravamina Classium onder de E. Sijnodus van Zuid Holland sullen dienen in Gorinchem op den 8 julij 
1692. 

Gravamen des E. Classis van Leijden ende Neder Rijn Land. 
Alsoo in eenige kercken onder de Classe van Leijden, in Neder Rijnland resonerende, in sonderheid 
de kercke van Leijden, als blijckt uijt de acten des E. kerckeraeds aldaer van tijd tot tijd gehouden, is 
voorgelcon1en ni e t all een int ge111een de sch adelijdce leere, en gcdr:tgh van de soo genaen"de Heb reen, 

maer ook int bijsonder. 
1. dat sij leeren, dat men in de dagen des N.T. niet meer moet bidden om de vergevinge der Zonden, 
noch met droefheid ten Avondmael gaen. 
2. dat sij verachten den publijcke predikdienst, en zeggen niet te weten of de goddienst, soo als die 
inde gereformeerde kercken onder ons wort gepleegt is de ware Goddienst overeenkomende met de 
instellinge Christi, en der Apostelen. 
3. dat sij houden sluijpvergaderingen tegen de ord're der Sijnoden deser Landen gestelt en in de selve 
veele schadelijcke dingen, en vuijle lasteringen tegen de Leeraren spreecken. 
4. welk alles uijt de gem el te acten daer van sijnde aen de Classis van Leijden, en Neder Rijnland 
gebleecken is, en dewijl dese luijden in veel and're plaetsen mede haer quade zaad zaeijen, heeft de 
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Classis voornt. na rijpe deliberatien goed gevonden om dit na kercke ord' re opde aenstaende Christeln. 
Sijnodus te brengen daerover een gravamen uijtte schrijven, gevende de Christel. Sijnodus in 
bedenckinge, of niet dienstig zy tegen sulk een leer en gedragh met een eenparige ijver te waaken. 

Gravamen des E. Classis van Schieland. 
Nademael de hr. Balthasar Bekker predt. tot Amsterdam voor eenigen tijd heeft uij t gegeven 
seecker boeck genaemt de Betoverde Wereld, het welck bevat veele grove dwalingen, schrikkelijcke 
bespottingen, en verdraeijinge der H. Schrifture, lasteringen tegen onse ware en na Gods woord 
gereformeerde Religie, beschimpinge van onse Nederduij tse oversettinge, en veele stellingen 
aenloopende tegen de formulieren van eenigheid, die alle predikanten hebben onderteeckent, 
waeruit droevige gevolgen tot oneere van God, en sijn H. Woord, en lasteringen van onse kercke sijn 
gesprooten, en dagelijcks noch meer staen voort te komen tot smerte van allen die God vreesen en 
groote ergernisse van veelen buijren, en binnen onse kercken; daerom oock de Christel. Sijnodus van 
Noort Holland inde voorlede jare binnen Edam gehouden met veele ernst en ijver dit boeck heeft 
verfoeijt, en geoordeelt, dat men het selfde behoorde te supprimeeren, en de persoon van de gemelte 
Bekker gelaten aen de behandelingen der E. kerckeraed, en Classis van Amsterdam ten overstaen van 
D.D. Deputati Sijnodi, waerop is gevolgt, dat de E. Classis van Amsterdam in absentie van D.D. De put: 
Sijnodi heeft geresolveert de saeck van hem Bekker sou de herroepinge van sijn dwalinge, en schuld 
bekentenisse, en berouw over sijn gegeven ergernisse na eenige weecken suspensie als afgedaen te 
houden, soo heeft de E. Classe van Schieland geresolveert tot voors tand van het gelove eenmael den 
heiligen overgelevert en bescherminge van onse diergekochte waerheid hier over een gravamen op 
te stellen en dat na kerckenord' re om te senden daer het behoort, om daer over voor de toekomende 
Sijnode van Zuid Holland te resolveren, opdat dit heiloos boeck als onrechtsinnig, en vol dwalingen, 
en lasteringen mag veroordeelt worden, en daermede gehandelt worden, gelijck de Christel. Sijnodus 
gewoon is te handelen met diergelijcken boecken, en het alles daertoe te dirigeren dat hij Bekker sich 
voor sijn boeck inhabil gemaeckt hebbende om oit als predt. eenigen dienst in onse kercken te komen 
doen, de facto van den predickdienst mag worden gedeporteert. 

Gravamen des E. Classis van Voorne ende Putten. 
Bij occasie van het opleesen van den 24 artikelen van het Christel. Sijnodus van Schiedam ao. 1691 

heeft de E. Classis van Voorn ende Putten noodig geacht den E. Classen onder dese Christel. Sijnode 
bij forme van een gravamen aen te schrijven, dat geen Classen noch kercken behoorde te worden 
beswaert met eenige Sijnodale het zij provisionele, tzij ten principale genomen conclusie over 
swaerwichtige dingen en welbijsonderlijck, die het gelove raecken daertoe de gecommitteerden 
ad Sijnodum te vooren niet sijn gelast, alsoo de selvige vast hout, dat niet alleen alle dienaren des 
Goddelijcke woords uijt welcke de E. Classen ten principale worden geconstitueert, gevoegt sijn 
om opsicht te hebben opde gesonde leere, zeden, en order der kercke, gelijck blijckt int formulier 
van de bevestinge der predikanten parag. 3 & 6 maer oock ij der lit der kerckeraden na de mate 
der gaven aen haer gegeven als te sien is int formulier der selver bevestinge parag. 4.5.6.7. en wel 
bijsonder inde vermaninge, die aldaer aen haer gedaen wort. Zoo weest dan neerstig inde regeeringe 
der kercken &c. en behooren over sulx gemelte dingen eerst inde kerckeraden, en vervolgens inde 
E. Classen rijpelijck te worden overwogen, en ijders advijs daer over worden gehoon om die soo 
ad Sijnodum te brengen, gelijck alle welgestelde vergaderingen op soodanige wijse gewichtige 
saacken plegen te verhandelen, en onse Christel. Sijnodus oock int voorgaende die gewoonte gehad 
heeft, a ls blijkt in Sijnodo Woerdana ao. 1674 art. 39 wenscht dierhalven de E. Classis van Voorn, 
& Putten voornt. van ganscher herten, dat de kercken en Classen onder dese Christelycke Sijnodus 
behoorende haer ernstige, en Godvruchtige gedachten hier over willen laten gaen, en vervolgens 
hare gecommitteerden tot den naest volgende Sijnodum te gelasten, dat in het toekomende in desen 
alle onnodige debatten en onordentlyckheden uijt de kercke Gods die een God der ordre is, en uijt 
alle kerckelijcke vergaderingen mag werden geween en ter contrarie de leere der waerheid die na 
de Godsaligheid is, hoe langer hoe meer worden verseeckert en gehanthaaft tot Gods eer, en veeler 
menschen zaligheid. 
Particulare van ' t E. Classis voornt. is voorgestelt, of het niet dienstig waer als een particulare op het 
Sijnode te brengen dat in het toekomende de legerdiensten van de tourbeurten der Classen opde 
Christel. Sijnodus mochten gereguleert worden, ten eijnde de E. Classen respective tijdelijck daer van 
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mochten disponeren, en is geconcludeert, dat men dit voorgestelde opde Christelijcke Sijnodus als een 
particulare sa! inbrengen. 

Gravamen Classis Hagiaensis. 
Alsoo door de bekende 10 art. inde Sijnodus van Leerdam ao. 1675 gearresteert, en door verscheijden 
and're voorgaende Sijnodale resolutien vast ges telt is, dat geen theologische boecken van ij mant 
onder de Classen der respectiven Sijnode behoorende, sullen mogen uijtgegeven worden en sonder 
voor heenen bij de Classen waer onder de uijtgevers behooren, of bij de Professoren der H. Theologie 
inde Academien der Vereenigde Provincien behoorlyck gevisiteert, geexamineert, en geapprobeert 
te sijn met ordonnantie onder and'ren van de Sijnodus tot Woerden ao. 1635 art. 37 dat de genen die 
hier tegen misdoet nat goedvinden des Classis, waeronder hij staet, sal gecensureert worden, maer 
in geen van allen de genomen resolutien duijdelijck wort uijt gedrukt, dat daeronder oock begrepen 
sijn, die tot Doctores Theologia gemaeckt sijn, en hoedanige censure omtrent de overtreders in desen 
behoort geoeffent te worden, soo heeft de Classe van 's Gravenhage in bedenckinge, of het niet dienstig 
ware, dat alle de respective Classen onder de Sijnodus van Zuid Holland tegen de naest te houden en 
tot Gorinchem in dit jaer 1692 hare bedenckinge, en resolutien neffens haer hierover brachten, of niet 
de resolutien oock tot de Doctores Theologia, die geen Professoren zijn inde gemaeckte Academien 
moeten uijtgebreijt worden en op wat wij se de Contra venteurs van dien behooren gecensureert te 
worden om het selve daerna oock tot de corresponderende Sijnoden over te brengen. 

Gravamen van de E. Classis van Woerden 
De Classis van Woerden, en Over Rijnland met innige droefheid gesien hebbende het verfoeijelycke 
boeck van Doctor Bekker genaemt de Betoverde Wereld, waer in seer pernicieuse stellingen tot 
krenckinge der authoriteij t van de H. Schrifture, en blame der gereformeerde kercke, en ergernisse aen 
alle Godvruchtigen gevonden worden en oordeelende dat de genaemde satisfactie van hem D: Bekker 
geensints genoeg is om de groot gegeven ergernisse, en blame weg te nemen, soo heeft de Classis sich 
verplicht gevonden ter eeren Gods en maintien der H: schrifture, mitsgaders der gereformeerde leere 
in de formulieren van eenigheid bevat, soo veel in haer is de geseijde grouwelycke, en gevaerlijcke 
stellingen tegen te gaen, en daertoe raedsaem gevonden de Christel. Sijnodus in bedenckinge te geven, 
of niet dienstig en ten hoogsten noodig zij , dat de Gedeputeerden des E. Sijnodi gelast worden aen 
de Ed. Groot Mog: Heeren Staten van Holland, en West Vriesland ten eijnde als vooren te versoecken, 
dat het geseijde boeck verboden, en gesupprimeert warde, oock dat Dni. Deputandi ad Sijnodum 
Noort Holland die in mandatis krijgen in dat Sijnodus aen te houden uijt name desen Sijnodi Zuid 
Hollandia, dat D: Bekker dese sijn heiloose stellingen opentlijck reclamere, en herroepe, of anders uijt 
de kercke geweert warde. 

Gravamen des E. Classis van Buuren. 
Is door de E. Broederen van Bueren gecommuniceert seeckere Missive van den E. kerckeraed van 
Rotterdam geschreven aen de kercke van Bueren over het boeck van D: Bekker genaemt De Betoverde 
Wereld, soo is bij die gelegentheid dese saeck in ernstige deliberatie gebracht, en het gemelte boeck 
soo in sijn hoofdstellingen, als verdraeijinge, en beschimpingen der H. Schrifture met eenparige 
stemmen verfoeijt, en hebben wij ons verder geconformeert met de resolutie des bovengenoemde 
kerckeraeds hier overgenomen, en geresolveen dit als een gravamen uijt te schrijven, en aen U Eerw. 
als Classis Sijnodael over te senden gelijck geschiet mits desen om in de aenstaende Christel. Sijnodus 
t e di e n e n ~ te n e ijnd e d e E . H eere n e n B roed e re n , di e ~l s Co rres p o ndente n w egen s d e gernelte Chris te l. 

Sijnodus sullen gaen nade naeste Christel. Sijnodus van Noort Holland mag in mandatis gegeven 
worden om aldaer ophet serieuste aen te houden, en het daer heenen helpen dirigeren, dat de gemelde 
Dr. Bekker, of dit sijn heiloos gevoelen opentlijck en int geheel herroepe, en berouw, en leetwesen 
daerover betoone, of anders bij ontstentenisse van dien, de facto van syn dienst warde gedeporteen, 
en dus soo veel mogelijck is de scandalen, en ergernissen hierdoor gegeven uijt de kerckeJesu Ch. 
geween. 

Waerop de kerckeraed dese gravamina gehoon hebbende goet gevonden heeft 
1. belangen de het gravamen van de Classis van Leijden, ten opsichte van de Heb reen, dat over te geven 
aen de resolutien van Classis van Schieland en de Christel: Sijnodus 

Gens Noscra 65 (2010) 61 



2 . aengaende het gravamen van de Classis van Schieland ten reguart van D:re Bekker, en sijn boeck, 
oock als vooren 
3. noopende het gravamen van de Classis van Voorn, en Putten siende daerop dat geen Synodale 
resolutien genomen worden sonder inbrenginge, en ad vijs van Classen en kerckeraden, waermede de 
kerckeraed accordeert, 
4. raeckende het gravamen van Den Haag ten opsicht van het visiteren der boecken van Doctores 
Theologia, vint de kerckeraed dit gravamen oock goed, en approbeert het selve 
5. en 6. raeckende het gravamen van Woerden, en Buuren slaende op het boek van Bekker, heeft de 
kerckeraed tselve geoordeelt als over het gravamen van Schieland. 

1692 Den 22 junij. 
Heeft de predt. de kerckeraed voorgelesen noch een gravamen gekomen na de voorgaende, van de 
Classis van Gorinchem luijden als volgt 
De Classis van Gorinchem besoignerende over de resolutien des Christel: Sijnodus laest gehouden tot 
Schiedam 1691 vint sich in conscientie gegraveert met de conclusie des selven Sijnodus uijtgedruckt 
in den 24 art: als waer in de gevoelens van den heer Professor Roël buijten de stijl en practijcke bij onse 
kercke onder de gons te van onse souveraine overheid gebruijckelijck, worden ter examen gestelt,ja 
oock vervolgens veroordeelt: want hoewel de Classis van Gorinchem den ijver en vigilantie van de 
E. Classis van Schieland in desen geern wil lauderen, en oock de voorsorge van de Christel: Sijnodus 
dienaengaende selfs met alle respect danckelijck erkennen: soo ist dat de selve (de saeck als noch int 
midden gelaten sijnde) nochtans de mani ere in het nemen van de voorgemelte resolutie als strijdig 
tegen voor gearresteerde Sijnodale conclusien, haer heel vreemt en buijten verwachtinge voorkomt: 
immers het schijnt de Classis toe, sulx niet te konnen overeen gebracht worden met den 39 art: Sijnod. 
Woerd. 1674 seggende wel uijtdrukkelyck, dat geen sijnodale resolutien mogen genomen worden de 
gemeene kercke raeckende, ten sij, die in Classen hebben gedient als mede aen te loopen tegen den 10 

art. Sijnod. Delphen. 1587 waer in besloten is dat de Classen elck oock bijsonder sullen delibereeren 
over gravamina, en hare resolutien daerover hare gedeput. ad Sijnodum meegeven, uijt welcke beijde 
onder verbeteringe onweederspreeckelijk dunckt te volgen, dat de resolutien en conclusien van de 
respective Classen over de uijtgeschrevene gravamina aen den selfs gedeput: ad Sijnodum meegegeven 
bij de Christel. Sij nodale vergaderinge ingenomen, en na deselven bij meerderheid van stemmen, de 
conclusien in Sijnodo geformeert moeten worden, te meer omdat de Christel. Sijnodus haer macht 
selfs bepalende rondelijck verklaert Gouda 1620 art: 1. dat de Synodus mag oordeelen van dingen, die 
in gravaminibus niet sijn uijtgedruckt, sonder reces te nemen tot de Classes, dienvolgens van dingen 
in gravaminibus uijtgedruckt alleen oordeelen, en besluijten volgens resolutien der Classen: want 
waertoe anders inde Classen gedelibereert en geconcludeert over gravamina en deselver resolutien 
hare gedput: ad Sijnodum meegegeven? Als sulx in Sijnodo Delphensi is gelast. Vide supra. Alsoo nu 
openbaer is sulx ten opsichte van de boven genoemde 24 art: Sijnod. praeced: niet gepractiseert te 
sij n, soo is met alle eerbiedigheid de ernstige mensch in begeerte des voorschreven Classes, dat het 
boven geseijde bij de E. Classes Sijnodi in ernstige overleg mag genomen en na voorgaende exhibitie, 
en examen aen en bij allen Classen repective, als een gravamen opde naest aenstaende Sijnodus op 
behoorlycke wij se ingebracht vervolgens by de eerst Sijnodale vergaderinge ten minsten voor het 
toekomende ge redresseert warde. 

Waerop de kerckeraed gedelibereert hebbende oordeelt de Classis van Gorinchem gelijckt te hebben. 
E n vers tac t dat d e resoluti e e ers t in Cl~sse b e hoort genon1 e n te w ord e n , ee r h e t o p d e Sijnodus kan 
verhandelt worden. 

Den 7 december 1692 

Sij n uijt het dobbel getal van ouderlingen als Cleijs Teunisse Jan Decker Cornelis Pieterse Krijger,J an 
van Gelder, verkoren tot ouderlingen Jan Decker & Cornelis Pietertse Krijger en uijt het dobbel getal 
van diaconen verkoren tot diacon Bastiaen Maertense. 

1693 Den 5 december. 
Zijn verkooren uijt het dobbelgetal van ouderlingen Cleijs Teunisse, en Jan Bastiaense Capitein, de 
eerste te weten Cleijs Teunisze, en uijt het dobbel getal van diaconen Willem Arentse de Wilde en 
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Staats van Gelder de eerste Willem Ariense de Wilde. Maar onder die conditie, dat hij indien in het 
toekomende wederom mochce beroepen worden tot diacon, noch eens zoude moeten bedienen, gelijck 
gehouden sullen zijn, alle navolgende gekoren diaconen tweemaal als diacon ce dienen, eer tot het 
ouderlingschap zullen konnen verkoren worden. 

Den 12 decemb. 1694 

Zijn by de kerckeraed verkooren uijc het groot getal der ouderlingen van vieren als Maercen van 
Kampen Teunis Couwenhoven, Arij Cleijsse en Willem Wijn, de twee eersten tot ouderlingen als 
Maerten van Kampen, en Teunis Couwenhove en uyc het dobbel getal van cween der diaconen als 
Cornelis Claesse Coornneef en Ocker Piecerse, de eerste Cornelis Claesse Coornneef tot diacon. 

Den 11 december 1696 

Gekoren uijt een dobbel getal van ouderlingen als Jan Gillisse Dender hout en Arij Cleijsse den eerste 
Jan Gillisse Denderhouc, en uijt het dobbel getal van diaconen als Ocker Pie~ense Gernelisse Piecercse 
en Staecs van Gel der den eersten is Ocker Cornelisse tot diacon. 

Den 7 december 1697 

Gekoren uit het dobbel getal van Arij Cleijssen en Johan Zandweg coc ouderling verkoorenJohannes 
Zandweg, en uijt het dobbel getal van Staats van Gel der, en Pieter Ariense tot diacon verkooren Staats 
vanGelder. 

Den 8 december 1698 
Gekoren uit het dubbelgecal van Arij Cleijsse, Cornelis Claesse Coornneef, Willem Wijn, en Jan van 
Geld er, dese twee persoonen Jan van Gelder, en Ary Cleijsse tot ouderlingen en uij c het dobbel getal van 
Willem CorneliszeJongeJan en Cornelis Huige tot diacon gekoren Willem CorneliszeJongeJan. 

Placcaac 
tot rust, ende vrede der 

kercken 

Copie 
Extract uit de Resolutie van de Heeren Staten van Hollandc en West Vrieslandc, in haer Ed. Groot Mog. 
Vergaderinge genomen op sacurdag den 18 december 1694: 

De Raadt Pensionaris heeft eer Vergader in ge gerapporteerc de consideracien, en het ad vijs van de 
Heeren Haar Ed. Groot Mog. Gecommitteerden, hebbende in gevolgen en tot voldoeninge van 
der selver resolutie commissoriael van den ses en cwincigscen november laascleden, overlegt, en 
overwogen, of niet eenige ordre soude komen werden beraamt en vast ges telt, waerdoor de ruste, & 
vrede in de kercken deser provincie soude komen werden geconserveerc: waerop gedelibereerc zynde, 
hebben haer Ed. Groot Mog: gearresteert en gedelibereert en vast ges telt soo als gearresteert, en vast 
gescelc werden mits desen de navolgende ordres. 

De Staten Van Hollandt, ende West Vriesland, 
Niet meer ter herten nemende, als dat de ruste, en vrede in de kercken deser provincie geconserveerc, 
en Godes heilige Woordc in deselve in alle sui verheide geleert moge werden; ende in achtinge genomen 
h ebbe nd e d e re co n,n, a nd a tie va n s ijn e Maj es teit va n Gi-oot B ritta n.n.i e n. a l s S ta dho udc1· van de sclvc 

provincie aen haer Ed. Groot. Mog. gedaen, hebben dien conform geordonneerc, en gescacueerc, soo als 
deselve ordonneeren, en statueren mits desen. 

1 

Eerscelijck: dat alle Leeraars, ' tzij Professores, ofLectores Theologiae, ofte Predicanten der 
Gereformeerde Kercken in Hollandc ende West Vrieslandc, in hunne schriften, predicacien, 
catechisatien, publicque, en private leszen en disputen sullen blijven bij de gewoonelijcke 
formulieren der Gereformeerde Kercken, die inde catechismus, concessien, en canones Sijnodi 
Nationalis Dordracenae begrepen sijn, en sich sorgvuldig wachten iets te leeren, ofte schrijven, dat 
daercegen scrijt en dat mits dien onder hen luiden geen essenciele verschil overblijvende, deselve met 
malkand'ren sullen omgaen in broederlycke liefde, vrede en eenigheidc, en sich omsichtig wachten 
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voor alles wat daertegen aenloopt en wel bijzonderlijck dat sij malkanderen, op geenderlij wij se 
verdagt sullen maecken bij de Heeren van de regeeringe, de Ledematen der Gemeijnte, of anderen, ' t 
zij int' openbaer ofte int bijsonder, directelijck of indirectelijck. 

2 

Ten anderen: dat sij luijden soodanige poincten, die inde voorsz. formulieren van eenigheijdt 
en canones Sijnodi Nationalis Dordracenae ongedefinieert gelaten sijn, en waerin dat sij onder 
elkanderen souden mogen discreperen, op haer eigen oordeel niet sullen voorgeven van sulke 
gewichte, en importantie te zijn, dat zonder de selve de heilige schrift niet wel noch ter Saligheidt 
genoegsaem soude verstaen, geleert, gepredickt, mochte het rijcke Christi bevordert konnen werden, 
maer dat sij omtrent soodanigen poincten gehouden sullen blijven te procederen, ingevolgen van de 
respective kerckelijcke ordres. 

3 
Ten derden: dat sij luiden van ongewoone, en buiten schriftuurlijcke spreekwijsen, en niet 
fondamentele stellingen, oock applicatie der Prophetien, soodat die misnoegen, ende opschuddingen 
souden konnen veroorsaecken, in hare schriften, predicatien, catechisatien, publicque, en private 
lessen en disputen sich sullen matigen, en soo veel doenlijck sorgvuldig wachten; en indien het mochte 
gebeuren, dat ijemant onverhoeds ij ets diergelijcks quam te weten, oft gebruicken soo sa! hij t'elkens 
soodanige verklaringe daerbij doen, waer uit blijcken kan, dat hij van de gewoonelijcke leere der 
Gereformeerde Kercke niet afwijckt. 

4 
Ten vierden: sullen vooral de Professores ofte Lectores Theologia sich onthouden iets in hunne 
schriften, publicque, en private lessen, en disputen voor te brengen, het welk de studenten soude 
konnen aenleijdingen geven omme de mijsterien van 't Christelijcke gelove naer de regels, en methode 
der philosophie te behandelen soodanig, dat alles soude moeten wierden verworpen, waervan de 
weerden juijst soo duidelijck, ende klaer niet voorquam, als van enckele natuirelijcke saacken, dewijl 
daerdoor eerlange het ware Christelijcke gelove schipbreuk soude konnen lijden, en de kercke in de 
uiterste verwerringe geraecken. 

s 
Ten vijfden: dat men in het beroepen der predicanten alleen soodanigen persoonen in consideratien 
sa! nemen, die stichtelijck in leer en leven en van een moderaet, en vreedsaem humeur zijn, bequaem 
om de voorsz. poincten tot vrede, en stichtinge der gemeinte in allen deelen op te volgen 

6 
Ten sesden: sullen oock dese articulen alle de aen te stellen Professores ende Lectores Theologie 
voorgehouden werden door de Theologische faculteit van onse Academie en door de Curatores van de 
Gijmnasien ofte andere Scholen respectivelijck om sich daerna volkomentlijck te reguleren, gelijck 
mede de selve articulen tot dien einde sullen werden voorgehouden aen de predicanten inde steden 
door de Consistorien, en aen die te platten landen door hare respective Classen op haer eerste sessie in 
de selve. 

7 
En opdat dese articulen te beter achtervolgt mogen werden, soo werden de respective magistraten, 
en alle anderen die int beroepen ofte approberen van de predicanten te seggen hebben, ernstelijck 
gerecommandeert, ende gelast daeraen de hand te houden, en alle deselve articulen, soo veel als in haar 
magt sa! sijn, exactelijck te observeren, en doen observeren. 
Gedaen in Den Hage. Den ach tiende december 1694. 

Ondcrstont 

accordeert met de voorsz. resolutien en was geteeckent 
Simon van Beaumont 

Copie van authorisatie 
Wij onderschreven als representeerende de kerckeraed der gereformeerde gemeente in de hooge 
heerlyckheid van Roon, hebben afgezonden, gelijck wij mits desen afzenden, en qualificeeren onsen 
Eerw: predicant D: Christophorus Haex, om in onser aller naam Zyn Excellentie den Ed. Heer Grave 
van Portland onsen genadigste Heer van Roon, en Pendrecht etc eerbiediglijk te begroeten en te 
notificeeren den staet van onse geringe arme borsze, die meer en meer verachtert word van wegen de 
dierte van levensmiddelen door den aenwas der Armen, en nootdruftigen persoonen alhier onse in 
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gezetenen, als mede door den grooten toeloop van ellendigen en beroide Vreemdelingen met meenigte 
ten hulpe ons aendringende, mitsgaders ons ootmoedig te versoecken, dat den Papisten in dese plaetse 
een Vergaderinge hebbende gelast mogen worden hun eigen Volk in noot of tot armoede vervallen te 
onderhouden en bij te staen, gelijck wij die van onse gereformeerde gemeente doen, ' tgeen wy hoopen, 
en dat Zyn Excellentie de goedheid zal hebben aen hen zulx te ordonneeren oflaten aenzeggen, ten 
einde zij hen daer naar reguleeren, en gehoorsaem zijn: ondercusschen toewenschende Zyn Excellentie 
langheid des levens, voorspoed, en wel vaerd in alle prosperiteit en zegeningen des hemels, verblijven 

Zijn Excellenties 
Ootmoedige, en onderdanighste 
Ondersaten, en Dienaers 
die van den kerckeraed van Roon 
was onderteeckent 

Roon den 16 augustij 1699. 

Copie 

Jan van Gel der 
Arij Cleijsse Cranenburg 
Staes Arijenze 
Willem Cornelisze Jonge Jan. 

Consideratien, en Redenen 
Die de kerckeraed van Roon gemaeckt heeft over het versoeck gedaen aen zijn Excellentie Grave 
van Portland Heer van Roon en Pendrecht etc. dat de Roomschgezinden in Roon hun eigen volk tot 
armoede vervallen mogten geordonneert worden te onderhouden, gelijck wij gereformeerden onze 
Armen doen tgeen geoordeelt word dienstig om dese na volgende redenen 
1. Doordien de arme borsze zoo van den Grooten als van Diaconie Armen tzamen distribueerende 
inde uitgave zeer begint af te nemen, en te verachteren, zoo door de dierte van brood, zuivel en 
levensmiddelen, als aenwas van nootdruftigen ingesetenen, mitsgaders door den toeloop van zeer 
veel Vreemdelingen, en Vluchtelingen van alle kanten in dese plaetse van doortogt ons dringende ten 
hulpe, als mede door het uitreiken voor nootlijdende kercken, en persoon en in Classe voorkomende. 
2. Vermits door verval van den Grooten Arme borsze nootsaakelijck de Diaconie niet suffisant zal 
konnen zijn om alleen van onse geringe middelen, die noch overig zijn den geheele hoop der armen te 
sustenteeren, genootsaakt zijnde jegenwoordig eenige penningen op te nemen. 
3. Te meer om dat de Gereformeerden Gemeente in de kerck niet groot in getale is en weinig daer van in 
komt meest met duiten, en de Roomsch gezinden meer en meer aengroeijen. 
4. Dat daar uit oogschijnelijck zou resulteeren een separatie van beiden den Grooten, en Diaconie 
Armen, tgeen geen geringe confusie en onsteltenisze zou veroorsaaken,ja daardoor veel nootdruftigen 
zouden komen te lijden. 
5. Vermits alrede veel Gereformeerden het meest gegoet zijnde in Roon dreigen bij testament geen 
legaten meer te zullen maken ten voordeel van den Armen van Roon, waar van de Roomsch gezinden 
zouden gaudeeren, en begiftigt worden, die voor de gereformeerden int minst niet ten besten hebben. 
6. Dat de Roomsch gezinden in Roon niets tot de borsze van den Armen ( onzes wetens) hebben 
gecontribueert, daar wij nochtans van hen hebben jonge kinderen groot gemaakt, die ons meer dan 
duizend gulden hebben gekost. 
7. Ja de beurs van den Grooten Armen opgekomen is niet door de Roomsch gezinden, maar door de 
n.1.ilde gaven van de Cereforinecrdcn ingezeten, die gestorven z ijn, waar van de Diaconie Arn1 Meesters 

de helft van die goed'ren hebben laten valideeren aen den Grooten Armen, die zulx van nooden 
hadden. 
8. Daerenboven bestaet het inkomen van den Grooten Armen door de emolumenten spruitende uit 
de randsoen penningen van landerijen, huisen, en goed'ren, die verkocht worden, en niet uit eenige 
gaven der Roomsch gezinden. 
9. Dat de Diaconie Arm Meesters jaerlijx veel meer dan de helft uitreiken en zulx extraordinair 
meenigmael getoont hebben in tijden van noot. 
10. Dies wegen oordeelt de kerckeraed van Roon, dat de Roomsch gezinden oock wat behoorden te 
contribueeren tot lichtinge van den arme borsze, en in sonderheid voor hun eigen Armen zorge te 
dragen, tzij op deze of gene wijze. 
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11. Indien geen redres geschiede omtrent de arme borsze, en geen onderstand voorkomt, zal naar alle 
apparentie de borsze zoo wel van d' een als van den and'ren Armen haest te gronde gaen, zoo dat veelen 
ouden, en gebrekkelijcke luiden niet zullen kannen geholpen worden, waar tegen wij van conscientie 
wegen zijn gehouden te zorgen. 

Deze en diergelijcke and'ren redenen die noch zouden kannen bij gebragt worden dienen tot 
bekrachtinge van ons versoeck aen Zijn Excellentie de Grave van Portland Heer van Roon, en 
Pendrecht etc. 

was onderteeckent 
Christophorus Haax Eccls 
Johannis Santweg 
Jan van Gelder 
Arij Cleijsse Cranenburg 
Staets Arienze 
Willem CornelisseJongeJan 

In onze kerckelijcke vergaderinge op den 6 september 1699. 

Den 6 december zijn verkoren tot ouderling Willem Wijn en tot diacon Arij Abrahamse 

1700 

Den 12 december verkooren uit een dobbel getal tot ouderlingen Maerten van Campen, en Cornelis 
Claesse Coorenneef, en tot diacon Matheus Sijmonse Hoogerwerf. 

1701 

Den ii december zijn verkooren uit het dobbel getal tot ouderling Arij van Geld er, en tot diacon Jan de 
Raad. 

1702 

Den 10 december verkoren uit het dobbel getal tot ouderlingen Jan Gillisse, en Joh. Zandweg, en tot 
diacon Aert Arientse Legendijck. 

1703 Den 29 meij 
Na aanroepinge van Gods naame zijn in onse vergadering verscheen en de Heeren Visitatores 
Ecclesiarium namentlijk de HeerTexelius, en D: Temming die hier alles ordentlyk hebben gevonden. 

Volgens goetvinden en resolutie van Sijnoden, en Classis van Schieland moet in geschreven worden in 
ons kerckeboek het placcaat tegen de Simonije luidende als volgt. 

De Staten Van Hollandt ende West-Vrieslandt; 
Allen den geenen die dezen sullen sien ofte hooren leesen, salut. Doen te weten dat ons 
onderscheidenen klachten te vooren gekomen sijn over groote onordentelijkheden, en selfs over 
Simonie omtrent de beroepinge van de predikanten inde gereformeerde kerken van Hollandt en 
West Vries landt gepleegt werdende; dat wy om jegens soo enorme, en verre uitsiende delicten, bij 
alle behoorlijke wegen en middelen te voorsien, en alle bedenkelyke precautien tot voorkominge 
van dicrgclykc sch :lnd~le n te adh iberen. eerst en vooral vast ges telt en gearresteert hebben, soo als 
wij vaststellen, en arresteeren mits desen, dat alle proponenten praeparatoirlyk sullende werden 
geexamineert, aanstonds naar het afleggen van het zelve examen aan de gedeputeerden van de Classis, 
door de welke de selve sullen werden geexamineert onder solemneelen eeden sullen moeten verklaren, 
en belooven, dat sij om te bekomen de beroepinge tot eenige predikdienst, in wat plaatze het ook 
sou den mogen wesen, niet belooft of gegeven hebben, dat sij ook nimmermeer daarvoor ij ets geven 
of beloven sullen, noch te doen geven, ofte beloven eenigen gaven, of giften aan eenige persoonen, 
geen ui tgesondert directelijk of indirectelijk in eeniger manieren; dat haar ook in geene deelen bekent 
is, dat ij mant van harent wegen, of om harent wille, of wel uit sich selven daarom iets belooft ofte 
gegeven heeft belooven of geven sa!; en ingevallen t' eenigen tijden tot haar kennisze sou de mogen 
komen dat ijmandt wie het soude mogen wesen, van harentwegen, of om harent wille, of wel int zich 
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selven daarvooren ieds soude mogen hebben belooft, ofte gegeven, doen belooven, ofte doen geven, 
dat sij het selven t' allen tijden sullen openbaaren aan de Classis, al waar het voorschreven praeparatoir 
examen sa! wesen geschiet ofte aan het Classis onder welke sij den predikdienst als dan sou den mogen 
exerceeren. Dat wijders soodanigen proponent, of proponenten tot den predikdienst beroepen sijnde 
ten tijden van het peremptoir examen, wederom aan de gedeputeerden van het Classis, alwaer het 
selve examen sa! werden gedaan onder solemnele eeden sullen moeten verklaren en beloven, dat sij 
om de selve beroepinge te bekomen niet belooft ofte gegeven hebben, noch te doen belooven, ofte 
doen geven; dat sij ook niet belooven ofte geven sullen, noch te doen belooven, ofte doen geven eenige 
gaven ofte giften aen eenige persoonen geene uitgesondert, directelijk, ofte indirectelijk in eeniger 
manieren dat haar ook in geenen deel en bekent is, dat ij mant van harent wegen, ofte om harentwille 
of wel uit sich zelven daarom iets belooft, ofte gegeven heeft, belooven of geven sa!, en ingevallen 
t'eeniger tijd tot hare kennisze souden mogen mogen komen, dat ij mand wie het soude mogen wesen 
van harentwegen, ofte om harent wille, of wel uit sich selven daarvooren ieds souden mogen hebben 
belooft ofte gegeven, dat sij het seker t'allen tijden sullen openbaren aan de Classis onder welke sij den 
predikdienst sullen exerceren. 
Dat wijders niemandt het zij proponenten, predikanten, of and'ren wie het souden mogen wesen, 
sa! vermogen eenige giften, gaven ofte geschenken te belooven, ofte te geven te beloven, ofte te doen 
geven aan eenige Heeren, Vrouwen, Officieren, Magistraten, of and'ren publijke, kerkelyke, ofte 
particuliere persoonen, noch ook aan de selver vrouwen ofte kind'ren geene uitgesondert ten einde 
ij mant daar door sou den werden gevordert ofte geavanceert tot den predikdienst in een ofte and're 
plaatsen in Hollandt, en West Vries land, en dat ook niemant het zij Heeren, Vrouwen, Officieren, 
Magistraten ofte and' re publijke kerkelijke of particuliere persoonen, geene uitgesondert, soodanigen 
beloften, noch te ook soodanige giften ofte gaven ter oorsaake als vooren, sullen mogen aannemen 
ofte ontfangen op paene, dat die gene die contrarie van dien sullen komen te doen, sullen werden 
gepriveert, en verklaart vervallen te zyn van haar predikdienst, en ampten respectiven, soo sij eenigen 
hebben en inhabil om den predikdienst ofte eenige ampten voor het toekomende inde provincie van 
Hollandt, en West Vries land te konnen exerceren, ofte te bedienen, en daar en boven in een boete van 
viermaal soo veel als de beloofde, gegeven en aangenomen ofte ontfangen giften ofte gaven sou den 
mogen importeeren, te appliceren d' eene helft ten behoeven van den Officier die de calange doen 
sa!; en d'andre helft ten behoeven van den aanbrenger. En dat die genen die geen ampten souden 
mogen bedienen, boven de voorsz. boeten naar gelegentheid van saaken, arbitralijk sullen werden 
gecorrigeert, boven en behalven de straffen van meineedigheid tot laste van die proponenten, ofte 
predikanten, die bevonden sullen worden een valschen eed gedaan te hebben. Ende opdat een ij der van 
onse goede meeninge desen aangaande naar behooren soude wesen geinformeert, soo begeeren wij dat 
desen alomme gepubliceert, en geaffigeert sa! werden daar het behoort, en te geschieden gebruikelijk 
is. Gedaan in Den Hage onder het klein Zegel van den voorsz. Lande. Den 27 maert 1698. 

Onderstont, 
ter ordonnantie van de Staten was geteekent 

Simon van Beaumont 

Den 9 december zijn verkooren tot ouderling Bastiaan Spruit en tot diaconJan de Werker. 

Noch heeft de kerckeraad aen de heer Pelletier getransporteert het arme weitje achter het 
gemeenlandshuis voor een erfpacht van 37-10 's jaars op seeker stuk lands bevestigt met alsoo danige 
pre vil egi e n. , laste n , e n g e rechtighe d e n v o lge n s de oude brieven n-ie t s oodanigen re chte n al s hij h e t 

bezeten heeft. Verschijnende het eerste jaar met den laas ten december 1704. 

1704 Opden 7 augustus 
De Schout en Gerechten, als Willem de Raad Schout met Ary Abrahamse, Matheus Hoogewerf, Cornelis 
Roobol, Arij van Gelder,Johannes Zandweg, Bastiaan Spruit, Pieter Couwenhoven, Schepenen, 
mitsgaders de kerkeraad, namentlyk Christophorus Haax predt. met Joh. Zandweg,Jan Gillisse, 
Bastiaan Spruit ouderlingen, Aart Ariense Legendijk,Jan de Werker diaconen tzamen by den 
and'ren vergadert zynde hebbende deze navolgende resolutie genomen, en goed gekeurt dit besluit, 
aangaande de uitdeelinge, der arme goed'ren zoo van den Groote, als Diaconie-Armen, te nemen. 
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1. Is goed gevonden dat inde uitdeelinge de Groote Arm Mrs. twee deel en zullen uitreiken, en de 
Diaconie Arm Mrs. drij deelen als van 5 gl. de diaconie Arm Mrs. 3 gl. en de Groote Arm Mrs. twee 
gulden, opdat zij oude konnen in staat blijven, en niet te gronde gaan. 
2. Dat dit accoordsoo lange zoude konnen standgrijpen tot dat de kasse van de Groote Arm Mrs. weder
om sa! ge prospereert zyn, of in staat om nevens de Diaconie Arm Mrs. te konnen evengelyk uitdeelen als 
te vooren, of zoo lange aan wederzijde sa! goed gevonden worden, waarin elk zyn vrijheid behout. 
3. Dat Schout, en Gerechten beloven in toekomende tijden, wanneer de Diaconie Arme horse mogte 
komen te vervallen, ook dan de Diaconie horse de behulpige hand te bieden gelyk jegenwoordig, by de 
kerkeraad aan den Grooten Armen geschiet. 
4. Dat Schout, en Gerechten zullen zorge dragen, dat geen arme lieden, die niet suffisant zyn 
toegelaten worden volgens het exempel in and're plaatsen en dorpen van Holle. te komen woon en inde 
vrije Hals Heerlykheid van Roon, maar dat zij die binnent jaar doen vertrekken, op dat die lieden, of 
hunne kind' ren niet vervallen tot lasten van de Arm Mrs. volgens placcaat van Staat. 
5. Welk accoord zijn aanvang zal nemen van den 1 januarij 1704 uit consideratie van den slechten staat 
van den Grooten Arme beurs. 

Den 7 decem her 
Zijn verkooren tot ouderlingen uit het dobbel getal van Jan van Gelder, Arij Abrahamse, Arij Cleijsse, 
en Willem Wijn, dese twee als Jan van Gelder enArij Abrahamse en totdiacon uit het dobbel getal van 
Cl aas Cornelisse Verhage en Arij Cornelisse Jonge Jan, dese laaste Arij Cornelisse Jonge Jan. 

1705 Den 29 januarij 
Zijn by den kerckeraad verpacht der Armen landerijen voor den tyd van 5 jaren 
1 Als drij gemeten land gelegen in de polder van J achin gepagt by Matheus Hoogwerf voor de somma 
van 40 gl. voor de Diaconie een derde part 
2 Noch 5 gemeeten inde polder vanJachin gepagt voor de Kerk, Groote en Diaconie Armen by Wijnant 
Cornelisse voor 65 gl. voor de Diaconie een derde part. 

Den18junij 
Zijn na aenroepinge van Gods naam verscheenen inden kerckeraed de Heeren Visitatores als D: D: 
Texelius, Schalken, en Massijs om te vernemen of alles in de kerck van Roon ordentlyk en stichtelyck 
geschieden, en is onse kercke in goede ord're bevonden. 

Den 6 december 
Zijn verkooren uit het dobbel getal van ouderlingen als Willem Wijn en Ocker, de eerste Willem en in 
t het dobbel getal der diaconen als Claas Cornelisse Ver hagen en Arij Decker, de eerste Claes Cornelisse 
Ver hagen. 

1706Copie 
Van een accoort gemaakt met Mr Cornelis Raaphorst Cherugien in Roon, aldus. 

Wij ondergeschreven Diaconie Arm Mrs. met kennisse van den E. kerkeraad van Roon, en de Groot 
Arm Mrs. als last hebbende van Schout, en Gerechten, hebben geaccordeert met Mr. Cornelis 
Raaphorst Cherugien in Roon, hem toe te leggen jaarlijx de somma van twee en dertig gl. om te 
bediene n clc n armen van Roon in alle accidenten, wonden en breuken om te genesen, uitgezonden 
eenige zware ziektens, en krankheden, daar kostelijke en dierbare dranken en medicamenten zouden 
van nooden zyn, 
Doch daar onder niet zal begrepen zijn de langduurige ziekten, en qualen van Pieter Backer daarover 
hij al lang gegaen heeft, en noch zal continueeren tot den einde toe zonder daarvan ieds meer te 
pretendeeren en dit accoort zal zoo lang du uren, als aan wederzijde zal goed gekeurt worden. 
Van den een en twintigste maert 1706 was onderteekent 

Christophorus Haax predt. 
Jan van Gelder 
Arij Cornelisse Ver ha ge 
Cornelis Raap horst 
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Den s december 
Zijn uit het dobbel getal van ouderlingen als Wijnant Cornelisse 
Ocker Pieterse 
Joh. Zandweg 
Arij Cleijsse 
verkooren tot ouderlingen de twee eersten; 
En uit het dobbel getal van diaconen als Arij Decker, en Mr. Cornelis Raaphorst, gekoren tot diacon den 
eerste Arij Decker. 

Noch heeft de predt. den kerkeraed genotitficeert dat voor Schout, en Gerechtigheid was versogt te 
komen en de spreeken over de zaake van Jan Bastiaense Capiteins weduwe met haar s kind'ren, en dat 
wij op approbatie van de kerkeraad zoo verre inde tegenwooridgheid van den Heer de Greef, waren 
over een gekomen, dat in en om het voordeel van den Armen, en de weduwe met haar kind' ren niet 
uit het huis te stooten, niet wetende waar men haar zouden besteden iewers in met kosten ongemeen, 
den Heer de Greef zyn pretensie voor den Graaf van Portland zouden voldoen, doch onder beding, en 
conditie, als een schuld van de vrouw, en dat als het huis verkogt word, wij na het hijpoteek voor alle 
crediteuren zullen gaan. 

Copie 
Van ~en attestatie van den E. kerckeraad voor de Predts. persoon. 
Wij ondergeschreven kerckeraden van den Dorpe, en Heerlykheid Roon, verklaren hier mede ten 
versoeke van D: Christophorus Haax, dat de zelve onse Oude Herder, en Leeraar bijna omtrent de 40 
jaren met getrouwigheid, ijver, en Godvruchtigheid den predikdienst op de voornoemde plaatze heeft 
waargenomen en zich zoodanig gedragen heeft, als een eerlyk predicaat betaamt. 
Edoch dat het God Almagtig behaagt heeft hem een zeer langen tijd herwaarts met groote zwakheid, 
flaauwte, en siektens des lichaams te bezoeken, en wel zoodanig, dat zomtijds onder den predikdienst 
heeft moeten of stilstaan, of uitscheiden, dat meer is hy ook nu verscheiden weeken door een sware 
en ongemeene krankheid is bedlegerig geweest en daarna zoo verzwakt geworden, datter weinig 
hope schijnt van voorige bequame herstellinge, zoo van wegen de zwakheid des lichaams, als hoogen 
ouderdom, alsoo volgens zyn verklaringe ontrent de 70 jaren oud is, waardoor zyn memorie heel 
verswakt is, zyn kragten vergaan, zyn uitspraake verslapt, en zyn handen en voeten dikwils eenige 
qualen, en ongemakken onderworpen zyn, en dieswegen in geen staat is zyn voorsz. predikampt by 
continuatie te zullen waarnemen naar behooren. Aldus gepasseert binnen Roon op den 27 maart 1707 

en was geteekent als van ouderlingen Willem Wijn, Wijnant Cornelisse Ocker Pieterse; van diaconen 
Claas Cornelisse Verhage, en Arij Decker. 

Copie 
Van de Magistraat en Schepenen is byna op weinig woorden na het zelve en was onderteekent van 
Willem de Raad, Arij Pietertse Hollaar, Jan van Gelder, Arij Cleijsse Jan Gillisse Dender hout, Hendrik 
Pietertse Molenaar, Cornelis Raaphorst en Willem van Proijen den 30 maert 1707. 

Op den 17 april is weder een nieuw accoort gemaakt met Mr. Cornelis Raaphorst om den Armen te 
dienen, en te meesteren een gansch jaar van den 21 maart 1707, tot den 21 maart 1708 int gemeen voor 
pleisteren te leggen, en medicijnen te gebruiken, en bij occasie ook deze en genen te genesen, als het 
hoog noodig is buiten den A rmen zonder nauw te z ien, en dat voor de S01n1na van twee, en de rtig gl., 

in presentie van den volle kerkeraad. 

Copie 
Van een attestatie gegeven voor C. Haax door de E. Classis van Schieland. 
De Classis van Schieland versogt zijnde te geven getuigenis der waarheid omtrent den persoon van D: 
Christophorus Haax, predicant van Roon, verklaart mits desen dat D. C. Haax omtrent de veertig jaren 
is geweest een waardig lit van haar Vergaderinge, en dat haar niet is voor gekomen ieds tot nadeel, 
belangende zijn leer, en leven in zijn gemeente, maar dat hij het getuigenisse heeft, dat hij zijn dienst 
in alle trouwe heeft waargenomen, en dat hij met leer, en leven heeft zoeken te stigten, ook heeft hij 
na zijn hooge jaren hierin met veel coerasie besig geweest tot op het voorleden jaar toe, als wanneer 
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de Heere hem met een sware krankte, inde voorlede winter heeft believen te besoeken, nu is hij 
hierdoor verswackt, dat de Classis billijk wanhoopt aan sijn herstellinge, zoo wegens zijn hooge jaren, 
als geduurige afnemende kragten, alsoo hij volgens zijn verklaringe bij de 70 jaren oud is, waarom 
het Classis van Schieland hem geerne de hulpe hand wil bieden met dit hare getuigenis, opdat hij 
Emeritus geworden sijnde, het overige van sijn leven in wat stilte mogte eindigen 
dus gedaan inde Classicale vergaderinge tot Schiedam, den 20 junij 1707. 

Uit name en last vande Classis van Schieland. 
Jacobus Fruitier 
Cl. p. t. Scriba. 

1707 De kerckeraad van Roon vergadert sijnde den 22 augustj 1707 tot het beroepen van een Leeraar 
in haar gemeente dewijl het Ed. Gr: Mog: belieft had de, haren Eerw: en geliefde oude Leeraar D. 
Christophorus Haax Emeritus te verklaren, heeft na aanroepinge van des Heere of des Ch: naam 
daar toe verkooren met eenparigheid van stemmen, en gemoed'ren ten overstaan van de Heeren 
Consulenten des E. Classis van Schieland, D: Joh. Schalken, en Jacobus van Schie respective 
predikanten van Chaarlois en Portugael, de Eerw. Gods en wel geleerde Heer D: Joh. á Weena 
jegenwoordig predikant te Giessen in het land van Altena en hebben de E: Consulenten versogt 
te bewerken, dat de gedaane beroepinge, hoe eer, hoe liever van de Eerw. Classis van Schieland 
geapprobeert worde omdat dan de beroep in ge hare volle leden hebbende door die gemelde Heeren 
nevens die Broederen, die de kerkeraad, daar sa! gelieve bij te voegen, aan den beroepenen sa! werde 
geoffereert, en de vereijschte losmakinge van de kerckenraad van Giessen, en de Classis van Gorcum 
uit gewrogt; en is dese bijeenkomste, gelijk met gebeden, alsoo met dansegginge door den mond van 
den Eerw. Heer D: C Haax als Praeses gescheiden, of geeindigt. 

De beroepinge luit als volgt. 
Eerw. Gods wel gel: beminde, Br. inden HeereJ: Ch: D: Johannes á Weena, 
Nadien den Eerw. D: Christophorus Haax, waerdig predt. in de gereformeerde gemeente tot Roon 
door de Ed: Gr: Mog: Heere Staten van Holland, en West Vries!: Emeritus is verklaart geworden, en 
daardoor onse kercke ontbloot is van een ordinaar Leeraar: soo ist dat wij ouderlingen, en diaconen 
representeerende den kerckenraad van de voornoemde gereformeerde gemeente, onse oogen 
eendragtiglijk op U Ed: persoon hebbe geslagen, nadat wij uwe gave in eenige predikatien met 
goede stigtinge en genoegen hebben gehoort, en ook van uwe godsaligheid en and'ren gaven, die in 
een getrouw dienaar J.Ch. vereijscht worde, volkomen waren berigt, en over zulx pligts hal ven een 
versoekschrift van ons allen onderteekent hebbe gepresenteert aan Zyn Excellen: den Heere Grave 
van Portland, als Heere van Zijne Hooge Heerlykheid Roon en gem unieert met het volle recht van een 
predt. van een predikant te stellen inde kercke van Roon, twelk goed gonstiglijk van Zyn Excell. is 
aangenomen, hebbende de goedheid gehad om U Eerw. tot onser Leeraar toe te staan. 
Doch alsoo de gewoone kerckenordening vereijscht dat de voorn. collatie van den Heere Grave worde 
bekragtigt en kerckelyk gemaakt door een kerckelyke beroep in ge: soo ist, dat wy in des Heere vrese bij 
elkand' ren vergadert zijnde na aanroepinge van Godes H: naam ten onverstaan van twee Consulenten 
des E. Classis van Schieland 
D: D: Joh. Schalken, enJac: van Schie respective predikanten van Charlois en Portugael eenstemmiglyk 
U E heb be beroepen, gelyk wij beroepen mits desen tot een ordinair kerckendienaar in dese onse 
gemeente. 
Om G o d cs H , woord s uiverlylc t e pred icken, de H: Sacramenten te bedienen, de sieken te besoeken, 
de bedroefde te vertroosten, de swacken te verstercken, de verdoolde door Gods zegen op den rechten 
weg te brengen, en dat alles te verrichten dat een getrouw dienaar J: Ch. toebehoort. Versoekende 
gansch vriendelijck uit den naam onser gemeente, dat U Edit ons beroep met soo een geneigt gemoed 
accepteere, en aanneme, als het met oprechte harte van ons werd geoffereert, en opgedragen gelijck 
wij dan vastelyk vertrouwen, dat U E onse gemeente seer stichtelyk wesen sa!; soo bidden wij God 
Almagtig dat het Zyn Majesteit gelieve dese saak genadiglyk te segenen, en tot Zyn hoogste eere, de 
meeste opbouw van sijn kerke, en veeler Ziele Zaligheid te bestuuren: onsen t' hal ven beloven wij dat 
wij ons tegen U E persoon alsoo sullen dragen als een Christ: kerckeraad tegen haar wettige predt. 
schuldig is. 
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Hiermede: Eerw: Gods en wel geleerde beminde Broeder, wenschen wij U E: den segen des Almagcige, 
en bevelen U E. Gode in zyn genade. 
Aldus gedaan in ons kerckelyke vergaderinge op de 22 augustij deses jaars 1707: 
Willem Wijn 
Wijnant Co melisse ouderlingen 
Ocker Pietertse 
Claas Cornelisse diaconen 
Arij Decker 
Jan van Gelder oud ouderlingen 
Arij Abrahamse 
Dit is geschiet naar waarheid in onse tegenwoordigheid, als 
Christophorus Haax predt. in Roon 
Joh. Schalken Eccls. in Charlois 
Jacobus van Schie Eccls. in Porcugaal 

Acte van Credentie 
Voor de E. Gedeputeerden tot 

de Losmakinge. 
Alsoo de kercke van Roon beroepinge heeft gedaan op den Eerw. Godsal., en wel geleerden D: Johan 
van Weena predc. te Giesen onder de E Classis van Gorinchem, nadat alvoorens Zijn Excell. de Grave 
van Porcland als Heere van de Hooge Heerlykheid van Roon, de acte van Collatie gonscelyk op sijn 
E: persoon verleent had, soo is, dat de kerckeraad van Roon uit het midden van haar nevens den E. 
persoon Arij van Gelder voor desen van ouds ouderling, en jegenwoordig kerck mr., daartoe uit 
gekoosen van Zijn Excell. de Heere Grave om de losmakinge van Zijn Eerw. te bevorderen bij de E. 
Classis van Gorinchem, committeert, gelyk die committeert mits desen Willem Wijn als ouderling, en 
Claas Co melisse als diacon, om mee de Heeren Broederen Consulenten des E. Classis van Schieland D: 
Joh. Schalken en 
D: Jacobus van Schie respeccive predicanten te Chaarlois en Po reu gaal dese losmakinge, by de E. Classis 
van Gorinchem uit te werken, daar en op zoodanige wijse als het zal behooren; belovende al het genen, 
dat dese Volmagcigen in dit en omtrent dit werk zullen doen voor wettig en waar te sullen houden, als 
of het van ons allen geschiet was. 
Actum in Roon. In onse kerckelyke Vergaderinge op den ii september 1707. 
ouderlingen Wijnanc Cornelisse 

Ocker Piecercse 
diacon Arij Decker 

Den 18 decembr. kerkenraad gehouden hebbende, is tot ouder!. verkore (in plaats van Willem Wijn) 
Johannes Sandweg en tot diac. (in plaats van Claas Verhage) Pieter Hoogvlied en sijn op Jaares Dag (na 
geven van haar drie sondaagse voorstellingen) in den H: dienst bevestigt. 

Den 6 april 1708 kerkenraed gehouden hebbende is besloten, met gemeenen toestemming, dat allen 
die toe litmaet van de kerkJesu Cti. wierden aangenomen sou den verpligc worden, om idr. nodigen 
tot H: Avondmaal des Heeren, ondervraagt te worden van de Hope die in haar is. en dat allen de. haer 
daar niet aan willen onderwerpen, niet sou de worden genomen, en dier ernst. beloofden, en daarna 
aarselden dus buijten staat bevinden omme dat gen. bij ernst gelat. hadden. te konnen beantwoorden 
het Avond1naal des Heren s ou d e n onts eijt worden, 

Dog alles met discretie, en vermaning om haar beloften te horen. 

Den 18 decembr. kerkenraad gehouden hebbende sijt tot ouderlinge gekoren (in plaats van Wijnant 
Cornelisse, en Ocker Piecerse) Arie van Gel der en Matteus Hogerwerf, en tot diac. (in plaats van Arie 
Dekker) Leendert Gerritse Koorneef. 
1709 En sijn op N.Jaars Dag (naar geven van haar drie sondaagse geboden) in den H: Dienst bevestigt. 

1710 Kerkenraad gehouden hebbende, sijn tot leden des E. kerkenraad verkoren tot ouderling (in plaas 
van Johannes Zandweg) Jan Jilse Dender hout en tot diacen in plaats van Pietr. Hoogvlied, Arie Jonge 
Jan. En sijn opden 1= jannu.1710 in haer dienst bevest. 
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Persoonsregister op de inleiding 

Bakker 5,9 
Bekker 5,9 
Bentinck 5, 6 
den Biggelaar 9 
Buisman 9 
van Deursen 9 
van Duyvelant 5 
vanEs(-Morsink) 8,9 
Groeneveld 8 
Haacx/Haax/Haex 3, 4, 6-9 
Hokken 3, 6, 80 
Lamotius 4 
van Lieburg 9 

van der Linden 80 

Margadant 11 

van Pelt 7, 9 
Pronk 3,80 

Roghman 4 
Roosing 5 
Slijkerman 9 
Versnel 1 

van der Waal 9 
deWaard 6 
Weena 3 
Wicart 72 

r , 
r 

,r 

Nicolaas Wicart, gezicht op Rhoon vanuit het westen: ' t Dorp Rhoon aan de Maas, 1778-1782 

(collectie Gemeentearchief Rotterdam) 
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Persoonsregister op de Acta 

Abraham Mathijsse 56 
Abraham Tomisse Schouw 31, 33 
Adriaen Abbenbroeck, ouderling te Oud 

Beijerland 55 
Adriaen van der Vecht, secretaris van Rhoon 42, 

43, 44 
Aelbertje Aelberts 59 
Aeltje Maerten 59 
Aert Arientse Legendijck, diacon 66 
Aert J ansse 59 
Annetje Willems 31, 33 
Arent J oosten Goeree, diacon 56, 57 
Ariaentje Ariends 51 
Ariaentje Hendriks 56 
Arie Bastiaense Spruijt, diacon 36 
Arie Staets van Gelder 13 
Arij Abrahamse, diacon 57, 66, 68, 71 
Arij Cleijsse Cranenburg, ouderling 57, 58, 63, 

65, 66, 68, 69 
Arij CornelisseJongeJan, diacon 68, 71 
Arij Cornelisse Verhage, Groot Armmeester van 

Rhoon 68 
Arij de Baen, ouderling te Oud Beijerland 55 
Arij Decker, diacon 68, 69, 71 
Arij Louwrense den Ouden 27, 28 
Arij Oosthoek 58 
Arij Pieterse Hollaer, schepen van Rhoon 42, 

43,49, 50 
Arij van der Gijsse, schepen van Poortugaal 53 
Ary Staets van Gelder, ouderling 13 
Barber Smits 31, 33 
Bastiaen Arientse Spruijt, diacon, ouderling 56, 

67 
Bastiaen Fonckert, schout van Rhoon 57 
Bastiaen Hendrickse Hoppe!, diacon 50 
BastiaenJansse 33 
Bastiaen Maertense, diacon 58, 59, 62 
Bastiaen Pors 54 
Belij Jans, Rhoon, Poortugaal 18 
BenjaminJansse Blijdorp, ouderling 13, 14, 16 
Betje, diens maagd 27 
Bouwen Doens e 41, 4 2 

Cambier, Vendu Meester van het collegie ter 
Admiraliteyt tot Rotterdam 47 

Casparus Pietertse Coster, Pernis 54 
Catharijntje Aertz 59 
Claas Cornelisse Ver hagen, diacon 68, 69, 71 
Claas Denis, schoolmeester 18 
Claes Leendertse, schepen 13, 14, 16 
Cleef van, baljuw van Schiedam 42 
Cleijs Teunisse Cranenburg, ouderling 36, 47, 

50,52,56,58,59,62 
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Cornelis Arentse 56 
Cornelis Baen, committ. Hof van Holland 47 
Cornelis Bastiaense Boeij, diacon te Oud 

Beijerland 55 
Cornelis Claesse Coorenneef, diacon, 

ouderling 63, 66 
Cornelis Cornelisse (Keijser), diacon 31, 32, 36 
Cornelis Cornelisz Ro( o )bol/Smidt 57 
Cornelis Couwenhove, schepen, armmeester 14, 

27, 28, 35, 39 
Cornelis de Backer, chirurgijn 53 
Cornelis Dirckse tHoen, ouderling te Oud 

Beijerland 55 
Cornelis Duijves, Den Haag 46 
Cornelis Hui ge 63 
CornelisJacobsen 28 
Cornelis Leendertse van Wijngaerden, smit, 

diacon 13, 14, 16, 27, 34, 35, 43, 44, 45 
Cornelis Pieterse 14, 59, 62 
Cornelis PieterseJongeJan, diacon 31, 59 
Cornelis Pietertse Krijger, diacon, ouderling 50, 

55, 62 
Cornelis Pietertse Meulenaer, diacon 56 
Cornelis Raaphorst, mr. chirurgijn te Rhoon 68, 

69 
Cornelis Roobol, schepen 39, 57, 67 
Cornelis van Gesel, procureur te Schiedam 45 
Wilhelmus Hollaert, woont te Rhoon, 

Voorburg 31,40, 42,43,45, 46 
Dirck Heindrickse van Driel, diacon 31, 38, 41, 

42, 43, 44, 45, 46,47 
Doen J ansse van Driel, diacon 39, 41, 42, 43, 44, 

45 
Elijas van Bambergen, Den Haag 46 
Franco is Adrichem, notaris te Den Haag 46 
Franco is Ketelaer, committ. Hof van Holland 47 
Gene Steventse 34 
Gerard van Dalfzen, advocaat 43, 45 
Gerrit Croonenburgh, schoolmeester 27, 28 
Gerrit Leendertse Coornneef, diacon 13, 14, 16, 

27, 31, 35, 38 
Gerrit Schoenmaecker 48 

Gerrit(den)Trouwer 34 
Ghijsbert Arientse Stel boer, ouderling 40, 42, 

43, 45, 47, 51 
Goes, Raets Heer Hof van Holland 39, 40 
Graaf van Portland 58, 59, 64, 65, 66, 69, 70, 71 
Greef de 69 
Grietje Otte 33 
Groot de, schepen van Rhoon 57 
Heer van Rhoon 12, 18, 26, 28, 31, 32, 34, 38, 39, 

40, 44, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 64, 65, 66 
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Heijnderick de Man, procureur te Schiedam 45 
Hendrick Centen Besemaecker, Rotterdam 38, 

47 
Hendrick de Wever 48 
Hendrick Decker, ouderling 31, 36, 39 
HendrickJansse, ouderling 36 
Hendrick Leenderse Groenendijck, schepen, 

ouderling 13, 14, 27, 31, 39, 43, 44, 45, 50, 51, 
52 

Hendrick van Stralen, schoolmeester te 
Beijerland 32, 33, 35 

Hessings, ontvanger te Schiedam 46 
Hoofd, advocaat 39, 40, 53 
Hudde, Commissaris 37 
Hugo de Groot, rechtsgeleerde 24 
Huijg Cornelis Leenheer, ouderling te Oud 

Beijerland 55 
Ingetie, aen tSluijsie 48 
Ingetje, weduwe 33 
Isaacqus Lamotius, baljuw, kerkmeester te 

Rhoon 15, 16 
Jacob Arend, Rhoon, Charlois 15 
JacobdeBacker, mr. 45,57 
Jacob Jacobse, Pernis 54 
Jacob Mierboom, procureur 43, 45 
Jacob van Bijemont secretaris, notaris te 

Poortugaal 45, 53, 54 
Jacobus S pu ydij ck, diacon te Oud Beijerland 55 
Jacomijntje Bastiaens, Albrandswaart 49 
Jan Abrahamse Moerkaes 56 
Jan Abrahamse Yserman 51 
Jan Arijense Moerkaes, ouderling 42-45, 47 
Jan Bastiaense Capiteijn, diacon 57, 58, 62, 69 
Jan Claesse Holtshoorn/Outhoorn, diacon, 

ouderling 28, 36, 40, 42, 44, 45, 56, 57 
Jan Claessens Broeder, Charlois 36 
Jan de Raad, diacon 66 
Jan de Werker, diacon 67 
Jan Decker, ouderling 32, 36, 51, 56, 57, 62 
Jan Gillisse Denderhout, diacon, ouderling 50, 

51, 58, 63, 66, 67, 69 
Jan Henderickse Decker, ouderling 27, 38, 47, 57 
JanJilse Denderhout, ouderling 71 
Jan Lucasse de Jong, Pernis 54 
Jan l?i eterse 3 1 

JanRoobol 59 
Jan Soerjens, kleermaecker 48 
Jan van Gelder, diacon, ouderling 50, 57, 62, 63, 

65,66,68,69,71 
Jan van Stralen, schoolmeester te Rhoon 14, 32, 

33,35 
JannetjeJans 59 
Jannetje Pieters Houwen, Rhoon, Charlois 15 
Jannetje Witte 50 
Jannetje, Gerrit (van) Trouwers vrouw 35 
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Johannes Berckel, ontvanger Comptoir van 
Holland 47 

Johannes Zandweg, diacon, ouderling 59, 63, 
66, 67, 69, 71 

Joost de Vlamingh 56 
Joost Koenen, Den Haag 46 
Lambert van Vijfhuijsen, procureur 39, 43, 45, 

47 
Leendert Co melisse van Wijngaerden, smit, 

diacon 36, 39 
Leendert Gerritse Koorneef, diacon 71 
Leendert Huijbrechtse Koek, ouderling 31, 47, 

51, 56 
Leendert Maertens 56 
Leendert van Proije, diacon, ouderling 13, 14, 16, 

27, 28, 31, 38 
Leendert van Stralen, schoolmeester te 

Dircksland 33 
Lijntje Leenderts, kinderen van, IJsselmonde 14, 

29, 36 
Louw Arentse 35 
Lou we, kind van 32 
Louwerens Arentse, dochter van 36 

Madalon Halling 46 
Maercen Paeuw, ontvanger Comptoir van 

Holland 46 
Maercen van Campen, diacon, ouderling 45, 47, 

50, 51, 52, 55, 57, 58, 63, 66 
Maercje Duijckelaers 31, 33 
Marinus Oorbertse 41, 42 
Matheus Sijmonse Hoogerwerf, diacon 66, 68 
Mathijs Plaisier, mr. timmerman te Rhoon, 

diacon 34, 47, 56 
Meulen ter 41 
Mijnde Cleijs, schepen van Schiedam 46 
Neeltje Wouters (Spruit) 31, 41, 49, 50 
Ocker Co melisse, diacon 63 
Ocker Pieterse, ouderling 63, 69, 71 
Paets, advocaat te Rotterdam 34 
Pellet(t)ier 44, 67 
Pieter Ariense 63 
Pieter Backer 68 
Pieter Co melisse, ouderling 36 
Pieter de Vos, dienaar van de justitie te 

Rhoon 54, 55 
Pieter Fransse 33 
Pieter Hiskia 35 
Pieter Hoogvlied, diacon 71 
Pieter Hu ijsman 13 
Pieter Jansse, ouderling 36 
Pieter Ockertse 50 
Pieter Paulze 50 
Pieter Struijk, Poortugaal 53 
Pieter Willemse de Wever 28 
Pieter Willemse, Ridderkerk 56 
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PietertjeJacobs Puts 27, 38, 39 
Praat van, secretaris van Poortugaal 32, 33 
Predikanten 

Adrianus Smoutius, predikant te Rhoon 12, 
26 

Altena, predikant te Schiedam 58, 70 
Amia, predikant, gedep. te 's Gravenhage 39 
Arminius, predikant26 
Balthasar Bekker, predikant te Amsterdam 

59, 60, 61, 62 
Christophorus Haacx/Haax/Haex, predikant 

te Rhoon 12, 13, 14, 16, 27, 33, 38, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 50, 57, 58, 64, 66, 67, 68, 69, 
70,71 

Couwenhove, predikant te Bergsenhoek 13, 
27, 39, 57, 63 

de Herder, predikant te Blijswijk 27 
Franciscus Cranenburgh, predikant te 

Rhoon 12, 26 
Gerhard Emilius, predikant te Oud 

Beijerland 55 
Godefridus Back, predikant te Rhoon 12 
Godefridus Lamotius, predikant te 's 

Gravenhage 13 
Grebber, predikant te Rotterdam 13 
Heijnsius, predikant te Hillegersberg 32, 

36,56 
Henricus Haex, predikant te Oud Beijer

land 55 
Henricus Salmius, predikant te Rhoon 12, 26 
Henricus van Heering, predikant te Rhoon 

12 
Jac. Nic. Creyghton, predikant te Rhoon 12 
Jacobus Fruitier, scriba classis Schieland 70 
Jacobus van Schie, predikant te Poortugaal 

70,71 
Johannes á Weena, predikant te Giessen, te 

Rhoon 12, 70, 71 
Johannes Heemstede, predikant te Rhoon 

12,26,33, 34,35,37 
Kelck, predikant te Kralingen 28, 56 
Leeuwius, predikant te Schiedam 13, 35 
Massijs, predikant 68 
Mees, predikant te Rotterdam 58 
Michael Hendrikse Bramius, predikant te 

Rhoon 12,26 
Reinardus toe Laer, predikant te Rhoon 12 
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Renerus Borreman, predikant te Rhoon 12, 
26 

Schagen, predikant te Schiedam 32, 36 
Schalken, predikant te Charlois 56, 68, 70, 71 
Schuijlius, predikant te Vlaardingen 13 
Sijmon Episcopius, predikant beroepen te 

Bleiswijk 26 
Sluijter, predikant te Moerkapelle 58 
Son van, predikant te Rotterdam 26 
Stratenius, predikant te Poortugaal 18, 27 
Stratenus, predikant te Poortugaal 28 
Temming, predikant te Bleiswijk 58, 66 
Texelius, predikant te Rotterdam 31, 36, 56, 

66,68 
Tilenius,predikant te Rotterdam 49 
Ursinus, predikant te Rotterdam 27, 28, 56 
Wilhelmus Cool, predikant te Rhoon 12, 26 

Raex, advocaat 39, 47 
Ravesteijn van, advocaat 43, 45 
Roël, hoogleraar theologie 62 
RosinaBorn,joffrouw 47 
Sebastiaen van der Koeckx, baljuw, schout, 

secretaris, ouderling 49, 50, 56 
Sijmon Meessen 50 
Simon van Beaumont, Staten van Holland 64, 

67 
Sitters, commissaris, Den Haag 39 
Staets Arienze van Gelder, timmerman, 

diacon 63, 65, 66 
Steuw Jacobse, diacon te Oud Beijerland, 55 
Stipel, advocaat 39 
Teunis Cou wen hoven, diacon, ouderling 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 57, 58, 63 
Tol, schepen van Rhoon 57 
Veen,J. van, secretaris van Schiedam 42, 44, 45, 

46 
Wesop, secretaris van Rhoon 35 
Wigger Barentze 58 
Wijnant Cornelisse, diacon 56, 57, 68, 69, 71 
Willem Arentse de Wilde 62 
Willem CornelisseJongeJan, diacon 63, 65, 66 
Willem Cornelisse van Wijn, diacon, 

ouderling 55, 58, 63, 66, 68, 69, 71 
Willem de Raad, schout van Rhoon 67, 69 
Willem Fonkert 28 
Witte Zandwegh, schepen van Rhoon 42, 43 
Wouter Oostdorp 53, 54 
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Bijlage: Persoonsregister op de lijst van lidmaten, 
Rhoon 1667-1710 

NB De spelling is gelijk aan de brontekst. Sommige namen in de lijst komen meerdere malen (bijna) 
identiek voor. Dat kan betekenen dat één persoon meerdere malen in de lijst voorkomt(als 'vrouw van') 
of dat het om verschillende personen gaat. 

Aachtie Claes 
Aagtie Gillis 
AagtjeJans 
Aaltje Pieters 
Abraham Ariense van den Enden 
Abraham Kaes 
Abram Jutterman 
Adrianus vander Vecht, baljuw 
Aechtje Joppe, uit Barendrecht, dienstmaagd van 

Cleijs Teunisse, vrouw van de Bode 
Aelbert Rietveld 
Aelbertje Aelberts 
Aeltje Abrahams Ver(g)en, dienstmaagd van D. 

Haex 
Aeltje Hendricks, uit Dubbeldam 
Ael tj e Maertens 
Aerdt Wijnantse Ruisevelt 
Aert Andriesse 
Aert Ariense Legendijk, uit West-IJsselmonde 
Aert Ariense van Heerjansdam 
Agnietie Melcherts 
Anna Backers 
Anna Saijmans, uit Beijerland 
Anneke Jans 
Anne tie Maertens 
Annetje Abrahams 
Annetj e Claes 
Annetj e Jans Koets 
Annetje Louis, j .d. uit Rotterdam, dienstmaagd 

van de baljuw 
Annetje Zaeijmans 
Antje Cornelis Ridder 
Antonetta Hollaert, joffr. 
ArentJoosten Smit 
Ariaantie Reedijk 
Ariaantje Cleijse Cranenburg 
Ariaentie Dircks, woont bij Jan van Kester 
Ariaentie Gerrits de Heeckelster 
Ar iaen tie Leenderts 
Ariaentie Pieter 
Ariaentie Pieters 
Ariaentie Teunis 
Ariaentie Versteegen, dienstmaagd van D. Haex 
Ariaentje Ariens 
Ariaentje Gij sen 
Ariaentje Groenendijck 

Ariaentje Jans van Gelder 
Ariaentje Maertens 
Ariaentje Pieters Smit 
Ariaentje Pleune 
Ariaentje van de Broeck, dienstmaagd van D. 

Haex 
Ariaentje Verruit, uit Scheveningen 
Ariaentje, woont bij van der Es 
Arie Co melisse Lotie 
Arie Leendertse 
Arie Oosthoeck 
Arie Spruijt 
Arie Staats van Gelder 
Arie Staets van Gelder 
Arij Abrahamze 
Arij Arientse Decker 
Arij Cleijsse Craneburg 
Arij Cornelisse 
Arij Co melisse Molenaer 
Arij Pleunen de Graef 
Arij van Gelder 
Arij Waaldijck 
Arij Willemme de Wilde 
Baertje 
Barbara, vrouw van Symon den Moolenaer 
Barent Andriesse vander Elst, hovenier uit Den 

Haag 
Bastiaen Ariense Spruit 
Bastiaen Maertense 
Bastiaen Marinisze 
Bastiaentje, dochter van Cunjer Hollaer 
BeelieJans 
BenJanse 
Berbera Claes 
Bertien Adolphs, dienstmaegd van Meester Gerrit 
Bode de, man van AechtjeJoppe 
Catalijntje Ariens vanderWiel 
Catharijntje Rotteveen, dienstmaagd van D. Haex 
Catharina Aertzen 
Catrijn van Gemeren, uit Slijdrecht 
Christophorus Haex, predikant 
Claes Arendse Schrewel 
Claes Cornelisze Verhage 
Claes Leendertse 
Claes ie Isaacs 
Cleijs Teunisse 
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Coen Teunisse 
Cornelia Backers 
Cornelia Cornelisse, dienstmaagd 
Cornelia Knegt 
Cornelia Oorbers 
Cornelia Pieters 
Cornelis Cornelisse 
Cornelis Couwehove 
Cornelis Huigen 
CornelisJansse de Hoogh, tuinier 
CornelisJongeJan 
Cornelis Leendertse de Smit 
Cornelis Lotie, man van J aepie 
Cornelis Raap horst, mr. 
Cornelis Roobol 
Cornelius van Aaken, predikant 
Crijger (Cornelis Pieterse), man van Berbera Claes 
Crijn Abrahamse 
Crijn Cnelisse 
Crijntje Pieters 
Cunjer Hollaer 
Dina, dienstmaagd van den Heer Marets 
Dirck Hendrickse van Driel 
Dirck Hendrikse 
Dirckje Pieters 
Dirl<je Captijn 
Doen Crelisse 
DoenJanse van Driel 
Duijfie Thijsse 
Eagje Pieters 
Elisabet Saimans 
Elsi:e Abrahams 
Elsie Pieters 
Els je, vrouw van de Tuinier 
Emmittie Hordijk 
Engel tie Franken Noordervliet, dienstmaagd van 

de Heer des Marets 
Erckje Sijmons 
EvaJansse van der Linden 
Floris Florisse 
Geertie Abrahams Schouws dochter 
Geertie Ariens 
Geertie van Wingerden 
Geertje Jans 
Geertruid van der Houwen, uit Den Haag, dienst-

maagd van de Heer Maretz 
Gee;truijd vander Graft 
Geijsie 
Gene Stevens 
Gerrit Croonen burg, schoolmeester 
Gerrit Danielse, den oud man 
Gerrit Keusekamp, uit Naaltwijk 
Gerrit Leendertse 
Gerrit Roockisse 
Gerrit Willemse de Wilde 
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Gerrittie Pieters 
Gijsbert Arentse Stel boer 
Gillis Denderhout 
G rietie Crelis 
Grietie Gijsen Stelboer 
GrietieJacobs 
Grietie Pieters 
Grietje Ariens Ponsse 
Grietje Cornelis 
Grietje Gerrits 
Grietje Heyndriks van Oosten, uit Barendrecht 
Grietje Pieters 
Grietjie Dirks, dienstmaagd van D. Haex 
Haduvij Santweg 
Had uwe Pieters 
Heijltie Gerrits 
HenderikJansse Verhage, wever 
Hendrick Bastiaense Hop pel 
Hendrick Decker, c.q. vrouw van 
HendrickJansse de Wever 
Hendrick Leendertse Groenedijk 
Hendrick Pieterse Schilperoort, c.q. vrouw van 
Hendrik Molenaar 
Herber Jonge Jan 
Hijltie Govers Kouwenberg 
Rilletje, vrouw van Cornelis Huigen 
Hilligie Bastiaene van Heijsden, j .d. uit Out 

Beijerland 
Hubertus Zagius, baljuw 
IJfie, vrouw van Jan de Snij er 
Inge tie Pieters 
Jaap ie Harmans, uit Delft 
Jacob Arenden 
Jacob de Backer, mr. 
Jacob Krij nen 
Jacob Krijnen Pons 
Jacob Ockertse Keijser 
J acomijntie Bastiaenen 
Jaepickje, vrouw van CornelisJongeJan 
Jaepie Staets 
J aepje Lotie 
Jan Bastiaense Capiteijn 
Jan Bastiaense van den Ende 
Jan Claesse Metselaer 
Jan Cornelisse 
Jan de Raad 
Jan de Snij er 
JanDecker 
Jan D ir kse Hamont Metzelaer 
Jan Gillisze 
JanJacobse Pons 
Jan J ansse Werker 
Jan Joppen Sloter 
Jan Moerkaes 
Jan Pieterse Backer 
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Jan Roelands 
Jan Sloof, vrouw van 
Jan van Gelder 
Jan van Kester 
Jannetie Henderiks 
Jannetie Pieters Houwerts 
Jannetie Witte 
Jannetje Bastiaense 
JannetjeBorre,j .d . uitNaaltwijk 
Jannetje Cornelis van der Sluis 
Jannetje Gerrits 
JannetjeJacobs 
J annetje Jans 
Jannetje Tijssen, van Charlois, wonende tot Cor-

nelis Roobol 
Jannetje van Harpen, dienstmaagd van Zagius 
Jannetje, dochter van Jan Arientse Moerkaes 
Jannetjen Kruid 
J anni ttie Jans 
Jannittie Ruijseveld 
Jilis Otterse 
JobJansse 
Johannis Zandweg 
Jonas Roelofze 
JongenArij 
Joosie 
Juffr. Anna Margarita Cock, uit Delft 
JuijdikAbrahams van Beverwijk, uit Hendrik Ido 

Ambacht 
Katelijntje Stoffels 
Klaas Ketting 
Lambert, man vanJaepie Staets 
Leena Cleijsse 
Leendert Gerritse 
Leendert Hordijk 
Leendert Huijbrechtse 
Leendert Maartense Sondervan 
Leendert van Proeije 
Leentie Crijne 
Lena van Weena 
Lijgie Ariens Spruit 
Lijn tie Roockes 
Lijn tie, tot Coen Hollaer 
Lijntje Cornelis van Wijngaarden 
Lijntj e Pieters 
Lijsbet Cleijssens Cranenburg 
Lijsbet de Backer 
Lijsbet de Raad 
Lijsbet Hollaer 
LijsbetJans 
Lijsbet Reijers 
Lijsbet, vrouw van Gerrit Croonenburg 
Lijsbeth Geerits 
Lijsbeth Hans, dienstmaagd van D. Haex 
LijtjeJans (Sui per) 

Ludewijk Bastiaenen 
Lydia Jans 
Lysbet Bou wes 
Maartie Captijn 
Maartie Klaas Prins 
Maartie van Antene 
Maartje Sijmons 
Madalon Hallings 
Madeleentie 
Maerten van Kampen 
Maertie Gerri ts 
Maertie Hendricks 
Maertje Cornelis 
Maertje Hermens 
MaertjeJans Backer 
Maertj e Jans Deck er 
MaertjeJans Molenaer 
Maertje Pieter, dienstmaagd van Arij Cleijsse 
Maertje t Hart 
Maiken Berents 
Maiken van der Wild 
Maria Boshuijsen, dienstmaagd 
Maria Catharina Hallingh 
Maria Catharina Knipping, dienstmaagd van 

Koeckx 
Maria Margaritha van der Vlies, getrouwd Kruid 
Maria van der Burg 
Maria Willems, uit IJsselmonde 
Marie Claesse vander Gouw, dienstmaagd van D. 

Haex 
Marietie Cornelis Crijger 
Marietie Sijmons, dienstmaagd van Jan Roelands 
Marietj e Aertz 
Madetje Arents 
Marietje Hendericks Koijer, uit Charlois 
Marietje Pieters 
Marietje Stoffels 
Marietje Vers teeg, uit Delft 
Marietje, vrouw van Cornelis Raaphorst 
Marijtie Davids, uit Rotterdam 
Marij tje Aelbers 
Marijtje Stem, uit Delft, dienstmaagd van den 

heer Pelletier 
Marijtje, dienstmaagd van de baljuw 
Marinus 
Matheus Hogerwerf 
Mathijs Huijgen de Jonge, dienaar 
Mathijs Plaijsier 
Meester Pieter 
Menschie Aelberts 
Meuwen Leendert Snoo 
Munter de 
N eeltie Arienen Cranenburg 
NeeltieAriens 
N eel tie Claes 
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N eeltie Cnelis 
Neeltie Gene 
NeeltieJans, vrouw Arie Staets van Gelder 
N eel tie J ansse Dingemans 
Neeltie Pieters 
N eel tj e Ariens 
NeeltjeAriens Spruit 
N eel tj e Ariense Hordij ck 
N eel tj e Bastiaenen, vrouw van Wij na( nd) 
N eel tj e Jans van Vliet 
N eel tj e Jans, doch ter van de Jonge Arij 
N eel tj e Jans, vrouw van Claes Arendse Schrewel 
Neeltje Jans, vrouw van de Konijnman 
Neeltje Jans, vrouw van Jan Co melisse, vrouw van 

JongeArij 
Neeltje Pieters Tempelaar 
Neeltje Wouter 
Ocker Pietertse van der Wael 
OllofJansse, uit Spijkenis 
Paulus Pieters Federis 
Pelletier, de heer 
Philippus Bolderwijk 
Pieter Arentze Hoogvliet 
Pieter Fransse 
Pieter Hiskias 
Pieter Hollaart 
Pieter Huijsman 
Pieter Jacobse Molenaer 
Pieter Jansse Backer 
Pieter Jonge Jan 
Pieter Jongen Otter 
Pieter Ockertse 
Pieter van der Leek, mr., uit Den Haag 
Pieter van der Waal 
Pieter Willemse de Wever 
Pieter Willemse de Wever, vrouw van 
Pieternelle, vrouw van Jan Decker 
Pieternelletje Mulders, uit Den Haag 
Pietertie Burgse huijsvrou van CornelisJongeJan 
Pietertje Ariens, uit Barendrecht, woont aan de 

Rijsdijck 
Pietertje Clemen Verschoor, j .d. van Charlois 

woont aen het Roonse Veer 
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Pleuntie Herberts 
Pleuntje Claesse van der Gouw, dienstmaagd van 

Mr.Jacobs 
Pleuntje Cornelis 
Pleuntje de Naister 
Rachel je Hendriks 
Rijnburgie Teunis 
Roocsie Pieters 
Sara Havelaer, dienstmaagd van D. Haex, uit 

Delft 
Sara van der Zwaen 
Schilperoort, man van AagtjeJans 
Sebastiaen vander Koeckx, baljuw 
Simon Veld Hoen 
Soetje Dircks 
Staets van Gelder 
Stevenijntje Brand, dienstmaagd van den Heer 

Marets 
Stijntie Hop ping 
StijntjeJoppe 
Susanna Gerrits 
Susanna Stegelis 
Symon Dammense 
Symon den Moolenaer 
Teunis Couwenhove 
Teuntie Cornelis 
Teuntje Cornelis 
Trijn Cornelisse Werker 
TrijntieJans 
TrijntjeAriense Spruit 
Trijntje Jans van Campen, uit Ouwerschie 
Trijntje Spruit 
Wijnant Cornelisze 
Wilhelmus Hollaer, predikant 
Willem Arentse Hordijk 
Willem Arije de Wilde 
Willem CornelijzeJongeJan 
Willem Cornelisse van Wijn 
Willem Hordijck, uit Heusden 
WillemRix 
Willem van den Bos 
Willimijntie Oosterbaan 
Zijtje Jans Capitein 
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.z.71° , 

Cornelis Pronk, gezicht op het huis te Rhoon . . 
(uit: Verheerlykt Ned 1 d I vanuit hetzm.doosten, 1740 

er an , co lectte Kastelenstichting). 

Hoofdredacteur L. F. van der L. d . m en,Postbus26,1380AAWeesp info@ng l 
Aand' ' v.n 

itnummerwerkt 
Ton Hokk d e mee, en, Ou egracht 339, 3511 PC Utrecht 

Deredacti · · eis met verantwoordelïk 
~oor het overnemen van artikelej o/::i: dedinhoud der ondertekende stukken 

orrespondentieadr . n aarvan, is toestem . . . 
Postbus 2.6, 1380 AA W~e:an_re:acue en Nederlandse Genealogis:;::i nod1_g :an de redactie. 

p,m,o@ngv.nl. eremgmg: 

Informatie over de NGV is te vind . 
De genealogische software van den via: www.ngv.nl. e NGV is GensDataPro, verkrijgbaar via· ww G · w. ensDataPro.nl. 

80 

ISSN 0016-6936 

Gens Nostra 6s (zoio) 




