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V O O R R E D E .  

Ik schreef dit werk enkel en alleen ten einde te voldoen aan den 
herhaaldelijk door mijne medeleden van het H. Kerstmisgilde uitgesproken 
wensch om toch eindelijk eens in het bezit te kunnen komen van eene be
schrijving dier vereeniging. 

Ik maakte het alzoo niet ten behoeve van het publiek; van daar dat 
in mijn werk verschillende bijzonderheden voorkomen, die voor hetzelve 

. van weinig belang zijn, doch die wel de leden van het Gilde interesseeren. 
Zijn bestuur was aanvankelijk ook niet van plan om het werk buiten den 

kring der leden van het Gilde verkrijgbaar te doen zijn, maar toen het van 
verschillende zijden vernam, dat menigeen begeerde het te hebben, vooral 
met het oog op de geschiedenis van de uitvinding der boekdrukkunst en 
de kennis van meerdere Haarlemsche geslachten, kwam het op zijn eerste 
voornemen terug en besloot het eenige exemplaren in den boekhandel te 
brengen. 

Zij, die mijn werk zullen beoordeelen, zullen, naar ik hoop, met het 
doel van mijn schrijven rekening willen houden. 

Het was voor mij lang niet gemakkelijk dit werk samen te stellen, 
omdat er tot dusverre geene enkele beschrijving van het Gilde bestaan 
heeft, behalve een paar van slechts enkele regels druks, die al even onbe-

teekenend als klein in aantal waren, alsook omdat ik mijne beschrijving 
bijna uitsluitend heb moeten putten uit de rekeningen van het Gilde, die 

over het algemeen zoo kort en dientengevolge zoo onduidelijk zijn gesteld, 
dat het zeer moeilijk was om daaruit een behoorlijk geheel samen te stellen. 



VIII 

Behalve uit die rekeningen maakte ik mijne beschrijving verder op uit de enkele 

charters, die het Gilde nog bezit; uit een boek, waarin zijne oude eigendoms
bewijzen afgeschreven zijn; uit eenige oude brieven en uit het stoelenboek, 

dat in 1770 door Henricus van Tetroode voor het Gilde werd gemaakt doch 

dat, zooals in mijne beschrijving uitvoeriger zal worden medegedeeld, lang 
niet volledig en nauwkeurig is. 

Aan het door Zeeland's archivaris, Mr. R. Fruin, in den Nederl. Spec

tator 1904 No. 8 uitgesproken verlangen om de 15e eeuwsche rekeningen 
van het Gilde in dit werk in haar geheel uit te geven, heb ik vermeend niet 

te mogen voldoen, omdat zij voor de meeste lezers niet verstaanbaar zouden 

zijn en er bovendien tallooze herhalingen in voorkomen. Toch ben ik in 

zooverre aan zijnen wensch tegemoet gekomen, dat ik alles wat ik aan het 
archief van het Gilde ontleende, slechts als bewerkte stof heb medegedeeld, 

dat is te zeggen, dat ik het in den oorspronkelijken tekst weergaf, maar 

te\ens systematisch rangschikte en van eenige toelichting voorzag: Ik trachtte 
daardoor tegelijkertijd te voldoen zoowel aan de eischen der wetenschap 
als aan die der verstaanbaarheid. 

'•5 Hertogenbosch, 25 Augustus 1904. 

A. F. O. VAN SASSE VAN YSSELT. 



H O O F D S T U K  I .  

Ontstaan en doel van het H. Kerstmisgilde te Haarlem. De Kerstkapel 

in de Groote of St. Bavokerk aldaar. 

Uit geen enkel der tot het H. Kerstmisgilde behoorende stukken of 
akten die iot ons gekomen zijn, blijkt wanneer dat gilde, hetwelk nog 
a ïjc e aailem, alwaar het werd ingesteld, bestaat, is opgericht geworden 
en door wien zulks geschiedde. 

Het tijdstip zijner instelling valt daarom niet met zekerheid te bepalen. 
i u werd het Kerstmisgilde, of, zooals het oudtijds heette, 
iet 11. Kerstgilde omstreeks het jaar 1300 opgericht, want dit volgt uit 

hetgeen vermeld staat in het onderschrift der plaat, welke Jacobus Matham 
voor het Gilde sneed en waarvan een afdruk tegenover de titelplaat van 
dit werk is geplaatst. 

Immers dat onderschrift luidt als volgt: 

Die salighe gheboorte Christi  ter eren, 
Om vieucht t  hanteren; al over drie hondert jaren 
Begonnen onss' ouders t' Cors ghilt te fonderen 
En om langhe tijt  t '  selffde te conserveren 
In deucht, in eren, altemet sy vrolick waren. 
Dertien oprechte armen daer oock vergaren, 
Die sy openbaren haer jonst* met soet ghescal 
En dienen eer sy selffs om ' t  eten haer moghen paren. 
Vier en vijftich personen sijnder in ghetal.  

I t e k t  m e n  t o c h  d r i e  h o n d e r d  j a r e n  a f  v a n  h e t  j a a r  1 6 0 6  w a a r i n  b e 
doelde plaat door Jacob Matham voor het Gilde gesneden werd, dan krijgt 
men namelijk als stichtingsjaar + 1300. Dat de plaat in 1606 gegraveerd 
werd, blijkt niet alleen uit het jaartal, dat er onder staat, maar ook uit het 
\olgende, dat de rekeningboeken van het Gilde er over inhouden : 

Sonnendaechs opten eersten Januarij anno zestienhondert ende zesse ter 
eerster maeltijt van den II. Korsgilde tot Haerlem in Hollandt, soe heeft 
mr. Jacob Adriaenszn Maetham, mr. plaetsnyder, aen den E. Dierick Steffenszn 
Zoutman, jegenwoordich deken van den voors Gilde, doen presenteren ten behoeve 



van denzelve Gilde eenen coperen plate, figureerende ende uuytbeeldende de 
geboortenisse ons Heeren Saliclimakers Jesu Christi in een rondeel, in welex 
cucumfetentie gescreven stonden dese gedichte ivoorden * 

Seer milt aennam 
Uut liefden claer tot een gheschenck 
't Cors ghilt Maetham 
Voor een nieuw-jaer dit te schencken. 

nut noch een ander gedichte van t Gilde voormluijdende van woorde te 
woorde als hiernaer volcht: 

Die salighe gheboorte Christi ter eren, 
Om vreucht t' hanteren; al over drie honderd jaren 
Begonnen onss' ouders t' Cors ghilt te fonderen 
En om langhe tijt t' selffde te conserveren 
In deucht, in eren, altemet sy vrolick waren. 
Dertien oprechte armen daer oock vergaren, 
Die sy openbaren haer jonst' met soet ghescal 
En dienen eer sy selffs om t' eten haer moghen paren. 
Vier en vijftich personen sijnder in ghetal. 

II elcke voors. plate hij mr. Jacob, plaetsnijder voornoemt, desen qilde 
uuyt pure lieffde heeft geschoncken ende liberalicken gegeven, daeromme desen 
alhier tot een eeuwijge memorie geènregistreert ende by den deken voornoemt, 
mitsgaders vinders ende gilclebroeders geonderteyekent es opten L2a Januari] 
anno zestien hondert ende zesse voors. opte oude cloeveniersdoelen. 

(was get.) D. Soutman Szn 1606 ; C. Crabbenmors; Claes Franszn 
van Duynen ; C. van Bekesteyn ; H. van Berkenrode, i) 

In elk geval volgt uit het onderschrift der plaat, dat men nog in 
het begin der 17e eeuw, als wanneer men het nog weten kon, omdat 
toen nog de meeste leden Aan liet Gilde te Haarlem wroonden en daardoor 
de overlevering zich behoorlijk had kunnen voortzetten, aannam, dat liet 
II. Kerstmisgilde omstreeks het jaar 1300 werd opgericht. 

Zeker is het in elk geval, dat het Gilde reeds in de 14e eeuw bestond, 
daar toch het oudste zijner rekeningboeken, dat wegens de ruwheid van 
deszelfs omslag den naam van het ruige boek draagt, met eene ledenlijst 
van het jaar 1371 of 72 en eene rekening van het jaar 1374 aanvangen. 

1) \ oor het afdrukken dezer plaat, welke het Gilde nog altijd bezit, in honderd exemplaren 
en voor het leveren van het daartoe benoodigd papier, ontving Jacob Matham in 1608 van het 
Gilde een gulden en tien stuivers. 

— 2 — 
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Hoewel onze vereeniging den naam van gilde steeds gevoerd heeft, 
zoo was zij toch niet eene vakvereeniging maar alleen een godsdienstig ge
nootschap, zooals uit bijna eiken post harer rekeningen blijkt; men zou 
haar daarom, ware zij in onzen tijd opgericht geworden, den naam van 
broederschap gegeven hebben. 

De akte, waarbij het H. Kerstmisgilde werd opgericht, bestaat niet 
meer zoodat thans niet alleen niet meer valt na te gaan, wanneer de 
instelling van het Gilde geschiedde maar ook niet wie zulks deed. 

Onwaarschijnlijk is het niet dat het Gilde werd opgericht op dezelfde 
wijze als in het leven werd geroepen de Illustre Lieve Broederschap te 
's Hertogenbosch, eene vereeniging, die gedurende de eerste eeuwen van 
haar bestaan hetzelfde godsdienstig karakter had als het H. Kerstmisgilde 
en ook al reeds in het begin der 14e eeuw bestond. 

De Lieve Vrouwe Broederschap van den Bosch werd blijkens haren 
stichtingsbrief, welke nog altijd in haar archief berust, in het leven geroe
pen door de clerici et scolares van die stad, met medewerking van den 
Bisschop van Luik en andere hooge geestelijken en zoo zal het ook wel 
met het Haarlemsch Kerstmisgilde gegaan zijn, natuurlijk met dien ver
stande, dat het de Bisschop van Utrecht zal geweest zijn, die aan deze ver
eeniging zijne wijding gaf. 

Evenals van de Bossche Lieve Vrouwe Broederschap was van den aan
vang af het hoofddoel van het H. Kerstmisgilde ook zuiver godsdienstig en 
strekte de vereeniging verder, zooals dat ook met gemelde broederschap het 
geval was, tot het beoefenen der liefdadigheid en het bevorderen van het 
vrolijk en gezellig verkeer onder deszelfs leden. 

Het H. Kerstmisgilde heeft met de L. V. Broederschap van 's Hertogen
bosch nog dit gemeen, dat zijne geschiedenis alleen is nedergelegd in 
zijne rekeningen; deze stukken vormen dan ook den grondslag van de 
onderwerpelijke beschrijving, evenals Hezenmans de beschrijving der ge
zegde broederschap moest opmaken uit hare rekeningen. 

Het doel van het Kerstmisgilde was, zooals uit zijne rekeningen 
blijkt en ten allen overvloede ook nog kan worden opgemaakt uit het 
onderschrift der plaat van Matham, het plechtig vieren van de groote en 
geheimnisvolle gebeurtenis, welke in den nacht van 24 op 25 December 
van het eerste jaar der Christelijke tijdrekening in vervulling ging en door 
den verhevenste der Evangelisten geboekstaafd is met deze weinige doch 
veel beteekenende woorden: En het Woord is vleesch geworden en Het heeft 
onder ons gewoond. 

Het waren oudtijds niet alleen de R. K. geestelijken, die zich be
ijverden om luister bij te zetten aan het geboortefeest van Gods eenigen 
Zoon, ook de leeken deden het toen, voor zooverre het in hunne macht was. 

Van daar, dat Joost van den Vondel in zijn Gijsbrecht van Aemstel 
vrouwe Badeloch laat zesden: 
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Ik trok.... aan mijn pronk en Kerstnachtskleeren 
Om in de kerk met heel de stad te triomfeeren 
Voor God, die 
....zich verneêren kwam in Bethlems armen stal. 

Met diezelfde godsvrucht bezield zullen een zevental eeuwen kleden 
de besten van Haarlem's geestelijken en leeken zich met medewerking 

toestemming van bunnen bisschop tot eene broederschap vereeni4 
hebben om in de Groote of St. Bavokerk van die stad het Kerstfeestzoo 
lu sterrijk mogelijk te vieren evenals de besten der clerici el scolares van 
s Hertogenbosch zulks in den jare 1318 deden om Christus en Zijne Moeder 
met lof en jubelzangen te verheerlijken. *) 
. c . <?eIljk de IU- L' V- Broederschap in de St. .Tanskerk te 's Herto«en-
bosch hare eigene kapel had en die zoo prachtig mogelijk zocht te ver-

een'e"eigene Tanel° v "i ^ers'misflde in de St. Bavokerk te Haarlem 
0 kapel, van ouds de horstkapel genaamd en deed liet. ook wat 

m /ü,^r7r °tJ T f6 ,kapBl zooveel mogelijk luister bij te zetten. 
er aanvanketht 1 ̂'T1:3tond1 aa» ^ Noordzijde der St.Bavo; hoe zij 
ei aanvankelijk dat is voor de verbouwing van die kerk, uitzag, blijkt niet 

ter, doch wel kan uit de rekeningen van het Gilde met vrij groote nauw-
ïvlrersteïlHkTmrr We'ie kerkeHjke meUbelS er z'^h in bevonden. Vooieeist blijkt uit die rekeningen, dat in de Kerstkapel van den 

aanvang af een altaar stond. Het werd aan het Gilde met eenen «rafkelder 
geschonken door Willem van Schooien, die in het jaar 1382 lid van hel 
zelve geworden was. 

i Zi''"' sc'lenki'ig deelde hij volgenderwijze mede in een pergamenten 
larter, dat nog altijd m het archief van liet Gilde berust en door hem tot 

meerdere bevestiging der waarheid bezegeld werd. Het luidt als volgt: 

„ Icr WMa*» van Scolen doe condt ende kontlic allen Inden, dat ic om 
die eer Goids te vermeren hel van eenten buyten yemens cost doen fundieren 
ende opmaken een outaer, stamde in der prochikerc van Hairlem an oyst eynde 

enen vet nelefden grave, daer onder stamde ende hel den outaersteen die 
men sien mach, daertoe geeoft ende op doen leyghen; item soe hel, ie t' outaer 
voirscr. m die eer van den Heiligen Kerst doen wyen ende yeseert mit outer-
lalen, gardmen ende handelaren; oic heb ic die outaertaefel. opt outaer voirser 
staende, seer doen verbeteren mit den nuwen doeren daer mede an te laten 
talen ende als men die taefel binnen sien mach van nijs doen verstof fleren 

ende ve,gulden loirt heb ie m die eer van den Heiligen Kerst toeten outaer 
voirgn. gesticht ende geordeniert drie missen ter weecke daer op te laten doen 

ewige daghen durende, daer ic seker landt ende renten hel toe bewijst 

1) J. c. A. Hezenmans. De 111. L. V. Broederschap te 's Bosch blz. 11. 



ende gegheven nae mhout der brieve, die daer of sien leggende onder den 
cercmeesters van Hairlem. Ende want die gildebroeders van des Heiligen 
Aerst gilde een missael gecoft hebben, dat tot ewigen dagen opt outaer voirschr 
sal bliven den dienst Goids nut te doen, opdat die priester die doen sal mijn 
drie missen voirsclir„ daermede sal mogen bruken ende besigen, soe heb ic 
doet missael voirschr. gecoft ivairt, twie nobel daer toe gegheven. Item soe heb 
ic gegheven ende gheve den gildebroeders van des Heilighen Kerstsgilde 
alle toeseggen ende eygendoom, die ic of mijn naecomelingen moghen hebben 
tot den verwillefden grave voirschr. ende des soe is mijn begheren, dat 
men t giaf voirschr. wil uutgeven ten meesten oirbaer, ende soe wat 
daer of mcoemt weder an V outaer voirschr. wil beleggen, dat daer mede 
te iet beteren. Joirt opdat die eer Goids op den voirschr. outaer te meer 
geselde ende gebriet ward, soe heb ic minen gildebroeders van des Heiligen 
Keistsgilde, daer ic selve een broeder in ben, dat voirschr. outaer van gracien 
overgegheven ende in deser manieren quyt gesconden dat altoes van deser tijt 
voirt die gildebroeders ende ic beide voirschr. dat voirgen. outaer gelijc sullen 
bruken ende besigen den dienst Goids te samen daer op te laten doen ende 
des soe sal wgt eersaemlic verlichten ende den cost, die daer op loopt, half 
ende half jaerlics uutreihen ende gelijc betalen. In kennissen der wairlieit 
soe heb ic desen brief beseghelt ende minen segel lüer an gehanghen. hitjaer 
ons Heren 1400 ende dertien tsaterdaeclis nae den Heiligen Kerstdach. 

Het zegel, dat AXillem van Schooten aan dezen brief hing, bestaat uit 
een gedeeld schild, in de eene helft waarvan zich bevindt een rechtop staande 
leeuw met de staart omhoog, terwijl de andere helft geheel wordt ingenomen 
door een kruis. 

Het is niet meer bekend in welk jaar hij het altaar in de Kerstkapel 
deed plaatsen. Zeker is het, dat dit reeds geschiedde vóór het jaar 1413 
want in de rekening van het Gilde van het jaar 1411, de eerste die ook' 
deszelfs uitgaven bevat, komen reeds eenige uitgaven voor het altaar voor. 
Ik laat die rekening daarom hier volgen, te meer omdat zij ook in andere 
opzichten voor de kennis van het gilde van belang is, zooals hierna uit de 
aanhalingen, die daaruit nog telkens zullen worden gedaan, zal blijken. 

Dits dat deken ende vinders van de Heiligen Kerstsgilde hebben uutgeleit 
van t gilde wegen voirs, ende dat in den jaer van elven, den bercschen 
groten gerekent voir 8 d. 
I t em van  d ie  k i s t e ,  bg  onsen  ou taer  s taende ,  rn i t  y ser  s tarker  t e  bes laen  
gegeven Wouter die sloetmaker 28 sc. 
Item om een outer laken geg. 10 sc. 
Item van 0V2 pont was al't jaer 't outaer mede te verlichten geg 33sc4 d. 
Item om een clegne daghelics tortise totten outaer 16 sc. 
Item om onse missael, dat wi gecoft hebben tot onsen outaer 48 pond. 
Item den costers, dat sg al' t jaer 't outaer decken ende die dinge besorgen lö sc. 
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HZr"Z£ S tt'm 't.ZT "* ~' 
' 6 d, facit I. J : 
/tam mm Cappe«aOT Www mn dr.e 

Summa summarum van alten uu,geven in desen jaer~fïeit 67 pond 2 sc 4 d 

Waar tegenover i„ de rekening gesteld werden de navolgende ontvangsten • 

M «*». tegen mtfaen 

Item mn Gherijt van fljZL ƒ m^selven3aervan elven: 
den gild 28 pond. " V<m % onder hadde van 

nZ vZwTjmZ SeZZVZ '' ̂  W"S 18 ̂ d. 
Item van onse tendf 1% ClLs Jet,. I T* "Z™* 9af8 p0nd' 
6' sc 4 d. bruyct op Scraven sloet <23 pond 

Item van 't lant, dat Jan Aelbrecht soen bruyct 6 vond 
Item van renten die 't. niïrfp 7 pond. 
lem ende versohenen te BamislindeT""U hofsMen Wmw» Hae>-
13 pond U se. dm 'aer van elm« >>H desen pond facit 

pond i d. Va" alh;" ontf- in den jaer va» elven facit 97 

.̂zTe:Zn êTem7dZ:7z oirbarin den jaer van 

uutleggen ende ontfanc dat des HPH' r ers xn den 1aer voirscr.alle 
dat men hem sehuWch' £ ̂ an^ltlT^t a" ^ «*»«*, 
m den jaer van elven voirn, of dat hem in r"' enen te Bamisse »Ar=ur 
item Pielen Gherijt soen IS sc. als nu aaen 
Item op Symons huys van Tetroede breed den aild r • 
l s,aers 25 sc„ den nobel gerekent voir 80 gr. re"'en 

ui, t, het,Giide —— * j» 
werd voorgeschreven; uit'die' statuten Wijkt i Zflfs statl,ten van 1410 

;;1jaar het altaar ^ 

aeno'emt is, dat lal me7 ordimerè "er elf cl, 'Jedronken is> ** « koe 't 
houden o f  daer  ' t  nuts te  i s .  ° T l S e  0 U t a e r  m e d e  s f a ™ te 

Het za] wel niet vóór 't har \L\c\ x 
Schooten de Kerstkapel met een altaar ve.HilP Z'J"' dat Willem van 

1 een altaa! verrijkte; immers blijkens de reke-



nmg van 1411 werd eerst in dat jaar een missaal voor dat altaar aangekocht, 
teiwijl voorts volgens diezeltde rekening het gilde in dat jaar zijnen ge
wonen maaltijd niet hield; dit liet het toch alleen maar na als het bijzon
dere uitgaven voor de Kerstkapel te doen had en die uitgaven waren in 
laatstgemeld jaar, zooals wij uit de rekening zagen, het aanschaffen van de 
voor den dienst op het altaar meest noodzakelijke benoodigdheden. 

Uit de rekening van het Gilde over het jaar 1412 blijkt ook nog, dat 
liet altaar eerst kort te voren in de Kerstkapel was gekomen, want daarin 
komen nog posten voor betreffende het in orde brengen van het altaar; zij 
luidt toch als volgt: 

1412. 

In den jaer van twaliuen alle uutgeven. 

Dits, dat deken ende vinders van des Heiligen Kerstsgild hebben uutgeleit 
van des gilds weghen voirsr. ende dat in den jaer van twaliven, den berc-
schen groten gerekent voir 8 d. 
Item om twie latoenen candelaers van 26 pond wegens het pond 5 sc. 1 d. 
facit 6 pond 12 sc. 2 d. 
Item Willaem Jansoen van die tortise te draghen al 't  jaer doer ende 
van den broeders die weete te doen, als sig tsamen sullen wesen, qe-
geven 6 sc. 
[tem om onse outaertaf el gegeven den kercmeesters van Haerleni 40 pond. 
ende van wijncop, die daer of ghinc geg. 6 sc. 8 d. 
Item van den nuwen doeren te maken an der tafel voirsc. gegeven van 
hout ende van loen te samen 4 pond 10 sc. 
Voirt soe gaf Willaem van Scoten die vloghelen daer toe, die slaen besiden 
an der tafel in die eer van den Heiligen Kerst ende daartoe liet hy die 
tafel voirsr. binnen van nies vergulden ende stofferen al se nu is op 
sinen cost. x) 
Item Meuten, dat hg t outaer bewaert heeft een jaer lanc ende die sorghe 
van onsen dinghen draecht geg. 20 sc. 
Item van die outaer laken te vuaschen 3 sc. 
Item onsen cappellaen tot sijn hoechtijt gegeven 6 sc. 
Item op onse Kermisse dach van een misse 2 sc. 
Item van morg heng helde gegeven 8 sc. 
Item van slot an die tafel mit twie pijpslotelen ende van een groet pijp-
slotel tot onser kist te samen gegeven 14 sc 

1) Met dit stoiïeeren was dat werk blijkbaar nog niet geheel voltooid, omdat in de rekening 
van het Gilde van 1414 nog deze post voorkomt : Item den schilder gegeven van onser tafel 
buten te stofferen. 

— 7 — 



£ Z ViSKSS "f™ <»>»«. 
fem VOn onser maeltijd gegeven 8 pond ut " VtrM,ien 36 sc 8d-

S~„ S"~ ™" i- mr ,„d, 

on^. nae dat hier nae beschreven 'staetTn denseï^ i6gken 

5s.vz.rz - «•< Atrsa, „» 
Tos™8™ laHde' düt Clües Diert bruycl op >t Scraven sloet <23 

K Zn ^ « Pon,. 
rade verschenen Ie Bamisse in del jaer !Z"T r'^ Wm'm I,aerl<™ 
ponde 13 pond 15 sc. O d Iwahven voirn., facit an des», 
Item van twalijf broeders, rffe „„ • 
storven sien 3 pond 1-2 sc. ",/jescreven sien voir die ge-

S u m m a  s u m m a r u m  v a n  a l l e n  o n f f  i n  
samen 76' pond 15 sc. 6 d. 'acr van twaliven facit te 
Soe hebben deken ende vinder« V , , 
daeh in den jaer van twaliven alle^ S dm heilil>en /««'«" 
f by den deken ende vinders die dZ? "**" ml9^en van hoere 

kent ende soe nam Willaem Aernt toen"'/'"'" waren' clclc,oes doet gere-
hoere van des gilds roegen alle schuldei-s T ^ me inhout °™r 

wegen yet schuldieh was ende 1,1 J 7 hem' die men van des qilds 
schuldich nae dat hier IVltr^T tZTaT *"« "**" ^ 
tyen voir 8 d. n s,aet an Payment als nu gaet een hm 
Item Pieter Iïemkeboefs zoen i sc. 
Item Pieter Gherijl zoen van dn! 

%ïmT'strM - * z::ss ** 

den nobel gerekenI voir 80 gCfatit ^ponTlo^c'^ 7>aer renlen se., 

Summarum var> rint , 
» « sc. ItZsTaymZ. "* "*** is facit 

blijkbaar voldeed hot oiton„ j , llr.„ 
s c h o n k n i e ,  g e h e e l  e n  a l  ^ i j n t  , e l f "  ? C h ° 0 , e n  a a n  ^  G i l d e  

• geld op hunnen maaltijd uit i /+ Z1J sPaarden in het jaar 
navo'f?enden post dei- rekening van datjaar!er')e,eren> z0°als blijkt „it 
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Item, want wi ons besteden tot Dirc, Symon d'ouden soens, die man 
om vijf gioten, een maeltijt te eten om den cost te sparen ende wat over te 
houden onse outaer mede te verbeteren van der maeltijt, die wy aten mit 
datter verteert wort doe wy rekenden tsamen 12 pond 11 sc. 

Ongeveer hetzelfde staat verder vermeld in de rekeningen van 1416 
en 14-18. ° 

Het altaar van het Gilde, dat wegens het doel waartoe het bestemd 
was, den naam van het Kerstaltaar kreeg, was, zooals men uit het charter 
van Willem van Schooten en uit vorenstaande rekening van 1412 reeds heeft 
kunnen opmaken, een vleugelaltaar. Eene beschrijving of afbeelding daarvan 
bestaat ook niet meer, doch uit de rekeningen van het gilde van na 1415 
valt eenigzins na te gaan hoe het er heeft uitgezien, en zoo is het nu no" 
mogelijk daarvan eenigermate een beeld te geven. 

Zoo valt vooreerst uit die rekeningen op te maken, dat de bak of 
et middelvak van het retabel van het altaar eene voorstelling bevatte der 

viib, waai in de Zaligmaker in het stalletje van Bethlehem geboren werd. 
Immers in de rekening van 1455 staat geschreven : 

Item gegeven Symon die beeldtsnyer een braspenninc, want die crebbe, die 
in onse outaer staet, angebroken was, dat hy gemaeckt lieeft. facit 102 sc. 4 d. 

Denkelijk was de krib verguld, omdat zoowel in voorzegd charter als 
in de rekening van 1412 vermeld wordt, dat Willem van Schooten de altaar
tafel van binnen opnieuw deed vergulden. 

Met eene krib te laten maken tot viering van het Kerstfeest, was 
gehandeld overeenkomstig het vroom gebruik, dat dienaangaande de H. 
Pianciscus van Assisie in 1223, alzoo drie jaren vóór zijnen dood, had 
ingevoerd en welk gebruik onder Pauselijke goedkeuring zich van Italië 
naar Zuid-Duitschland en van daar naar de overige Germaansche landen ver
spreid had, en wel zoo, dat, zooals pastoor J. J. Graaf in de Katholieke 
Illustratie van 1903 No. 23 schreef, de krib reeds sedert het begin der 14e 
eeuw algemeen in de kerken en ook in de huizen werd opgericht. 

De aanschouwelijke voorstelling in de kerken van de krib, waarin de 
Zaligmaker geboren werd, moest dienen om het zuiver godsdienstige van 
het Kerstfeest aan te toonen, terwijl de Kerstboom, dien men ook reeds vele 
eeuwen geleden in verschillende Germaansche landen vóór den Kerst
nacht in de huizen placht te plaatsen, meer het zinnelijk element van het 
Kerstfeest moest verbeelden 1). 

Van hetgeen er op de vleugels van het altaar afgebeeld stond, is niets 
bekend, wel dat zij beschilderd waren. In de rekeningen van het Gilde komt 
daarover het volgende voor: 

1)  H.  Welters  Feesten  enz .  in  Limburg blz .  11 .  

2 
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1465. Item van twe doeren te verwen ende die lade, die onder dat outaer 
staet, te zamen gheg. 22 st. 
1523. Item Dirck Gijsbrechtszn, scilder, gegeven van die dueren van 't heiilich 
kersoutaer te scilden (i pond. 
Item betaelt Engbert Florijszn van wijncoep, lot zijnen huyse verdronel.en, doe 
die deuren besteel waren te scilden ende die tralie voir dat outaer besteel was 
te maken 14 st. 

Het overige van liet altaar schijnt wit te zijn geweest, omdat in de 
rekening van het Gilde van 1517 staat: 

Item betaelt van dat outair te witten vijf denijts. 

, , . De ?\a0k0 of het middelvak van het retabel van het altaar is omstreeks 
liet jaar 1 *88 vernieuwd geworden, hetwelk aan het Gilde eene uitgaaf 
veroorzaakte, die zij niet in eens kon betalen, want daarover komt in des-
Zt S ^6nm*en ^°^oende voor, waaruit men tevens kan zien welke 
voorstelling op den bak geschilderd werd: 

1488 en 89. Item ontfang. by handen Dirc Tibantzn van mijn oern Jan (van 
berkenrode ?) van dien ouden back in ofcortinghe 14 rijnsguld. 
Item Dirc Tibantszn betaelt in ofcortinghe van die back 91 rinsguld. 
Item Gherijt Wouterszn betaelt van afterstal van die back 10 rinsquld. 
1490. Item Dirc Tibantszn betaelt 20 rinsguld, 
Item noch Dirc Tibantszn betaelt 25 rinsguld. 
1492-97. Item Dirck Thijebants bet. op rekeninge ende ofcortinge van dat iverck 
\n de back als ontfangen van cler stede renten 36 poncl. 
Item bet, van yserwerck an die back. 
7 / ( m  b t t a e l t  D i r c k  T h y e b a n t s z n  v o o r n ,  i n  o f c o r t i n g e  a l s  v o e r m .  ( J  p o n d  1 5  s c .  
Item denselven noch betaelt ende is gecomen van 't lant vercoft Jacop Witten 
Kinclcr buyten &'paerwomverpoort 54 pond 2 sc. 6 d. 
Item denselven noch betaelt op rekeninge als voerm. iS pond 1 sc. 0 d. 
Item Jan Bouwenszn, mactselder, van die stygher, als men dat werck in die 
back brochte, bet. 4 sc. 
Item Mouwerin die schilder voort stofferen van Jhesus mit dat starreqhen van 
Bethlecm m die back bet. 3 sc. 
Item (Jaes Braeuwe voor een gelach by de deken ende vinders tot synen huyse 
verdroncken, want sekerc brieven gecomen waren van Dirck Thyebants, doe 
wcsende tot Lampen, roerende des gilden werck, betaelt 15 sc. 
Item Dirck Thiebantszn l>etaelt an twee jair renten van der stede brifehen van 
den jaeren 03 ende 94 M pond. 
Item denselven noch betaelt an sekeren pachten ende andere by hem ontfaenqen 

pon, /.> sc. ende dat in volle betalinge van de 62 pond groot vlaems hem 
gelooft voor t werck in den selven back nae uuytwysen den ceelen daervan wesende. 
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1 ,hf vorenstaande blijkt duidelijk, dat het maken van den nieuwen 
nrthZ , 6611 k°Stbaal' WCTk WaS ! het 2al ta™ ook wel een 
terrt 1 7ei;k(ge7eest Het 'and, dat door het Gilde verkocht 
... ... 'et le l>'unnen voldoen, was een perceel gelegen te Oudorp 
tik h<ï GMe het in ^ verkocht, zoels in het II- Hoofd-

»Mr »i n 1 opljre"Sst daarvan was echter niet voldoende om het 
ei k „eheel te kunnen betalen; de leden van het Gilde moesten daarom 

1,H wT'm6 daartoe beno°digd geld weder uit hunnen mond besparen, zooals 
Wijkt het volgende, dat in het Ruige boek onder het jaar 1497 vermeld staat: 

Op Sinte Ponctaensdach anno 1497 nae den scryven des voors. stede van Haerlem, 
soe teeft men op t stede huys op de scepenen corner gegeeten ende gedroncken 
at heilige Kersgüd, t welke m sesse geheele jaren niet en is gegeeten ge-

«nrU a!s bhJc J'J ,de boucke ende dat omme dat »•'en betalen ende voldoen 
machte Dirck Thyebantsm van dat werck in de nyeuwen back hem besteedt 
omme die sommevan drie ende tsestich panden groot vlaems, die icelke alsnu 

vollen betaelt ujn ende dat werck is by hem opgeleverdt als hiervoor in de 
rekeninghen blyken mach. 

Over den voet van het altaar bevatten de rekeningen de volgende 
posten van uitgaaf: 0 

1558. Pieter Janszn Kistemaker vair de ngeuice back oft voet onder de outaer 
van de heyhge Kerst betaelt 20 pond. 
1559. Meester Luiycas voor de schilder ie van den doeck, staende in den raem 
van den voet van 't outaer betaelt 12 pond. 
Voor een scapprae onder die voet van >t outaer met yserwerek betaelt 2 pond 
4 sc. o a. • r 

Voor een slotel tot de scaprae voor de coster betaelt 1 sc.. 
n'°A" n,°Ck W StUWrS ^geven om twe sloten an die lade onder dat outaer. 

156 Den slootemaker van 't slot aen de back van den outaer met een slot 
op te steecken betaelt 1 sc. 6 d.. 

Voor het altaar lag in 1463 eene mat, want in de rekening van dat 
jaar komt daarover deze post van uitgaaf voor: 

Item J1/2 stuver glieyeven van een mat voer outaer leyt. 

Aan het altaar bevonden zich ook gordijnen, zooals reeds bleek uit 
liet charter van Willem van Schooten en nog blijken kan uit de navolgende 
posten: ° 

1 i ler ~ri -

a- item van laken tot onse nuwe gardinen an 't outaer 24 sc. 
"ï twee nVemve blaeuwe gardynen aen denselven outaer betaelt 30 sc. 
1509. I ÖO?' 't UP.VstP.J1Mi nn/n /7o ft M n-/l 1 /I /M /-7 7̂   ̂7 i f /I ~l ijLtt UJIJ tl / uvwv/l UVIUVIL 1 sc. O a. 
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Een tabernakel, zooals thans al de altaren hebben, had het Kerst
altaar blijkbaar niet, want het daarvoor bestemde tabernakel schijnt aan 
eene der pilaren van de Kerstkapel gehangen te hebben; immers in de 
iekening van het Gilde van 1426 komt het volgende voor, hetwelk waar
schijnlijk dat tabernakel betreft: 

Item Aelbrecht scrienmaker van der smecle tabernakel of te snyden dat stuck an 
die palaeme staende ende dat weder mit hout te beschieten, mit dattet hout 
coste te samen 1 pond 6 sc. 
Item Otten den smit om der smede tabernakel weder vast te maken met user en 
an die palaeme bet i pond 4 sc. 

Van de sieraden van het altaar blijkt uit de rekeningen van het 
ook no§' het een en ander. Wij zagen reeds uit de rekening van 1412 

dat het Gilde in dat jaar voor het altaar het aantal kandelaars, dat 
Willem van Schooten daarvoor schonk, met een paar vermeerderde. Over 
die kandelaars wordt in de rekening van 1413 no» «-eze^d • 

Item om onse kandelaers te scueren betaelt enz. 

In 1419 kocht het Gilde voor het altaar een tinen kandelaer en in 1429 
gat het geld uit: om onse tynen kandelairs groter ende zwairre te laten ver
maken, dan se waren gegeven l). In 1480 besteedde het Gilde wederom "eld 
om kandelaers op dat outaer en in 1491 voor twee borden opt outaer, dair die 
kandelaers opstonden, teghen dat vallen van die kaerssen. 

In de ïekening van 1523 komt over die kandelaars nog het volgende voor: 

Item Wouter Kerstensznkistemaker, gegeven van drie houten kaersen te 
maken op 't outair. 
Item Dirck Gysbrechtszn, scihler, gegeven van de drie kairsen tevenven ende 
te scilden. 

Het Kerstaltaar werd verlicht met was- en smeerkaarsen; de vrouw 
die ze m 14/2 leverde, heet in de rekening van dat jaar Anghenyese dat 
kaerswijf. J J 

. ^ df rekeni»g ™n 1423 komt over de verlichting van het altaar 
nog het volgende voor: 

Item van die sielpemüngen dat outaer mede te verlichten ontfangen 2pond (j sc. 

Waarschijnlijk dienden deze penningen alleen voor de verlichting van 

wel l icht  op de  kandelaars ,  welke  Wil lem van Schooten had geschonken.  



het altaar, wanneer daarop zielmissen voor de afgestorven leden van het 
(Tilde gelezen weiden, daar toch die penningen zielpenningen genaamd 
werden en de zielmissen reeds vanaf de eerste tijden van' het ontstaan 
dezer vereemging van harentwege gedaan werden; zoo komt toch in de 
rekening van 141*2 daarover voor: 

Item van vier stal kaersen te setten ouder sielmisse betaelt -4 sc. 

Blijkens de rekening van het jaar 1411 kocht het Gilde in dat jaar 
een cleyne daghelics tortise totten outaer. Deze tortise moest gedragen wor
den, want in de rekening van 1412 werd daarvan gezegd : 

Item Willaem Janssoen hetaelt van die tortise te draghen al 't jaer doer ol' 
zooals dit laatste in de rekening van 1413 heet: dat heel jaer lanc. 

In het jaar 1414 kocht het Gilde zich een nuiue tortise. In de reke
ning van 1416 vindt men omschreven bij welke gelegenheden de tortise 
gedragen werd; immers komt daarin over dat dragen de volgende post van 
uitgaaf voor: 

Item betaelt T\ illaem Jan soen van die tortise te dragen als men dat heiligs 
sacrament draecht of alzer yemant van den gilde broeders doet sien • in die
zelfde rekening wordt over de tortise nog het volgende medegedeeld : 

Item van onse tortise te snyden betaelt. 
Item van die stoc tot die tortise ende van dat yser daer ze up stciet betaelt 

En in die van 1417: 

Item van een upsteker up onse tortyse betaelt. 

In de rekening van 1420 wordt gezegd wat men onder de tortise te 
verstaan heeft, vermits daarin deze post van uitgaaf voorkomt: 

Item Willem Jan soen die onse kaerse droech opt lieilich sacramentsdach betaelt 
8 sc.; zij zal alzoo geweest zijn eene groote kandelaar. 

In 1424 schijnt de tortise versleten te zijn geweest, omdat er in de 
rekening van dat jaar een post van uitgaaf voorkomt voor een tortyse ende 
een opsteker; hij, die de tortyse moest dragen, heette daarin : die kaersdregher, 
welken naam hij nog had in de rekening van 1472. In de rekening van 
1426 komt over de tortise nog dit voor: 

Item des heiligen sacramentsdage symen jan soen van onse tortyse om te 
dragen bet. 
Item denselven symen, doe jan gale doet was, van onse tortyse te houden 
gegeven. 
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Item Van een nuwe tortyse, die men opstect ende besicht, als men dat heilige 
sacrament opboert, betaelt. 

In 1427 werd voor de sortise deze post in rekening gesteld: 

Hem Evaert Ysébrant Dullertsoen betaelt van onse kaerse te dragen als wy 
onse gi de d> indien ende des heiligen sacramentsdage. 

iekening \an 1*30 komt over de tortise nog liet volgende voor : 
Item om onse houten kaerse ivat an te maken ende te Urnen Symon beeldesnider 
gegeven 16 sc. 
Item van die selve kaerse te laten stoffieren betaelt. 

En in die van 1431 : 

Item van dat cledytien onse kaerse mede te decken betaelt. 

In die van 1437 komt daarover verder voor: 

Item onse tortysdragher voir syn proven ende voir sijn hanschoen betaelt van 
onse tortyse des heiligen sacramentsdage ende als een gildebroeder doet is te 
dragen. 

In de rekening van 1468 : 

Item Va stuver ghegeven van die toers te dreghen van die huldijnc van mijn heer 
t ontvangen. 
Item noch een Va stuver van die toers te dregen op heilich sakremens dach. 

En in die van 1479: 

Itt m gegeven van die toers te dragen voir dat heilich sakerment. 

De statuten van het Gilde van 1410 behelzen ook nog wat over den 
tortysedrager en wel het volgende : 

Item die vinders sullen jaerlics op des gilden cost een ordinieren des gilden 
kaerse te dragen als men dat heilige sacrament draecht of als er enicli gilde-
broeder of zuster doet is. 

Ik heb bij de tortyse en haren drager wel wat lang stil gestaan, doch 
ik moest het doen om te doen blijken wat voor een voorwerp de tortyse was 
en waartoe zij diende. 

Dat er een laken op het altaar was, bleek ook reeds uit het charter 
van \\ illem van Schooten ; in 1412 kreeg, blijkens de rekening van dat jaar, 
een zekere Menten geld van die outaer laken te waschen. Menten was toen 
ter tijde de persoon, die voor het altaar te zorgen had, zooals o. a. blijkt 
uit de rekening van 1416, waarin de navolgende post van uitgaaf voorkomt: 

— 14 -



Item Meuten, dat hy 't ontaer bewaert te decken, dagelix die tafel daerop 
stamde schoenhout ende diesorghe draecht van den ding hen, die daer toe horen.1) 

Een soortgelijken post vindt men ook in de voorafgaande rekeningen 
zoolang als het Kerstaltaar bestond; in rekening van 1416 komt over het 
altaarlaken nog het volgende voor: 

Item betaelt om die boert mitten frangen voir an 't outer laken hangende. 

Behalve een wit. had het Gilde zooals uit de rekening van 1422 blijkt 
nog een zwart altaarlaken, zeker voor zijne zielmissen,. In 1424 had het 
Gilde geld te betalen van een nuwe outaer laken te laten wien (wijden) en in 
428 had het te betalen voor den aankoop van een nuwe outaerlaken ende 

om t te laten tuien, doch het kreeg er toen ook een ten geschenke van een 
goet wijf. In 1430 kocht het nogmaals een nuw outerlaeken en in 1432 werd 
het door koop van die kerck eigenaar van twe oude outaerlaken. In 1470 
gaf het Gilde geld uit voor die frangen, die an die outerlaken wesen vellen en 
aan die berduerwer voir berdueren voir dat outer an die frangen en in 1523 
werd door hetzelve aan Aernt Diertszn, dienre van dat outair, geld ge-even 
voor dat lynewaet op dat outair te repareren. 

In de rekening van het Gilde over 1471 komt nog deze post van 
uitgaaf voor: 

Item Bouiuen uut ghegeven een braspennyne dat wijf, die dat outaer bewaert, 
van een dwael, die ghestolen was van dat outaer op sijnte Jaeops daeh onder 
die metten ende was gebrocht tot die lombaert; in die van 1545: bet. voer een 
nywe outer dwael 32 sc. en in die van 1551 : Om een nyeuwe outaer dwael 
bet. in handen van Aechte Thymans 3 pond 2 sc. 

Wat met dwael bedoeld werd is niet recht duidelijk. 
Inde rekening van 1512 komt verder als uitgaaf voor een post wegens 

dat principael cleet voir dat outair ende noch van 't gout ende fzilver*dat 
dainnne gewrocht is; blijkens de rekening van 1545 werd dit kleed "-estolen, 
omdat zij daarover het volgende inhoudt: 

Aelbert Claeszn betaelt in de reyse, die hy ghedaen heeft in de Br iele om te 
iccouvreeren het tapeet ofte outercleet. dat ghestolen ende aldaer vercoft was, 
als ghegeven ende betaelt daervoor in handen van heer Andries van Bronckhorst 
ridder, in de Briel residerende, elleff ghelderse ryders. 

1)  Hij  kreeg  daarvoor  in  dat  jnar  behalve  ge ld  ook nog  een  gans  en  wel ,  zooals  l i e t  in  de  
rekening  heet ,  voir  s i jn  hoecht i j t .  In  enkele  vo lgende  jaren gebeurde  hetze l fde .  
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Dit kleed werd daarna verbeterd, vermits diezelfde rekenino- daarover 
ook nog het volgende bevat: 

An 13 ellen ende een halve blau linnen laeken, dat verbesicht is om 't cleet 
te dobbeleeren ende oick over H outaer te slaen tot aan den back, bet. enz. • 
van 't selve cleet te nayen, besteeken ende met luizen te maken, bet. enz. 

Bij het altaar stonden ter versiering daarvan twee engelen; zij schijnen 
pas in 146o daarbij of daaraan gekomen te zijn, omdat eerst in de reke
ning van dat jaar daarover een post van uitgaaf voorkomt; hij luidt als volgt: 

Item in den eersten die beeldsnijder van twe enghelen met hoer tobuhoren ahe-
geven 10 guldens. 

Over deze beelden wordt verder in de rekeningen van het Gilde het 
volgende vermeld: 

1468. Item Vreric Hoen ghegeven 24 gulden van die eyngelen te vergulden. 
Item ,il/2 stuver verdronken doe men die eyngelen besteden te verwen ende 
een lk stuv. van drincgelt. 
Item ghegeven een braspennijnc Florys Kyb die eyngelen of te doen voer dat 
stof in die kerck was. 
1569. Omniette repareren de engelen, staende voor't outaer, die gevallen waren 
door :t meren van Piet er van Dorps sarke, betaelt 20 sc. 

Met liet vorenstaande heb ik alles medegedeeld wat in de rekeningen 
en overige archiefstukken van het Gilde te vinden was over het uiterlijk 
van het Kerstaltaar. 

Over de voorwerpen, die noodig waren om daarop het II. Misoffer op 
te dragen, komt in de rekeningen van het Gilde ook nog het een en ander voor. 

\ ooreerst vindt men daarin uitgaven en ontvangsten voor den kelk. 
Geld om dien aan te koopen had het Gilde niet en toch was een kelk voor 
zijn altaar een allernoodzakelijkst vereischte. Daarom begonnen in 1413 twee 
zijner leden daarvoor geld te schenken, wat volgenderwijze in de rekening 
van dat jaar vermeld wordt : 

Also als Geryt Albout in den jaer van twaliven 42 groten gaf onsen gilde tot 
enen kelc te helpen ende die ander 40 groten gaf op dieselve tijt Pieter 
Roeper oic mede toet den kelc. 

In 4424 gaf Jan Gael tenzelfden einde wat zilver en daarbij bleef 
liet voorloopig totdat in 1432 de leden van het Gilde besloten, om toch 
eens in het bezit van een eigen kelk te kunnen geraken, van weder het 
middel toe te passen, dat zij reeds meermalen in praktijk hadden gebracht 
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waar het gold de godsdienstige belangen hunner vereeniging te bevorderen, 
namelijk, om het geld, dat voor den kelk nog benoodigd was, uit hunnen 
mond te sparen, en gaven daardoor wederom een treffend bewijs van de 
innige godsvrucht, waarmede zij toen ter tijde bezield waren. Volgender-
wijze staat dit vermeld in de rekening van het Gilde van 1432: 

Int jair van 32 soe en wort onse gilde van den heiligen Kerst niet gedroncken 
om onsen cost te hesparen ende 't ghelt te leggen an onsen kelc, die wij lieten 
maken ende in dat selve jair ons wort al gemaect overgelevert ende rechtevoirt 
daernae wort dieselve kelc gewiet. 

Met het geld voor den kelk uit te sparen was het daarvoor benoo-
digde geld nog niet geheel bijeen ; daarom brachten eenige gildebroeders 
en zusters uit eigene beurs bij elkaar, wat nog voor het maken van den kelk 
ontbrak; in laatstbedoelde rekening staat dit vermeld in voege als volgt: 

Dit is dat onse broederen ende zusteren van onsen gilde tot onsen kelc elx 
heliben gegeven. ) sebr. van Scoten drie loet zuivers, waarna van de navol
gende personen gezegd wordt, dat zij daartoe geld gaven : 

Crergt van Berkenroede; Jan van Bekesteyn; heer Jan van Scoten; Jan van 
Berkenroe; Dirc van Bakenesse; Claes Diert; FlorysJurynzn; Piet Gerytzn; 
Henric Jacopzn ; Vechter Wouterzn; Margriet Willem Zanen; Jan Willemzn; 
Willem Claeszn ; Claes Henriczn; Boelof Cock ; Pieter Bartholmeeuszn; Govart 
Ponsen; Margriet Allert Zaelmons; Machtelt Dirc Symonzn; Aelbrechi Janzn; 
Alyt van der Laen; Geertruut Jan Hoenen; Piet Boeper; Dirc Henriczn; 
Piet Jordynzn; Jan Dirc Tymanzn; Meester Gysbrecht; Jan Coster; Agnies 
van Buven ; Piet Ileynenzn; Boudyn Janzn; Aecht Heynric Arntzn; Aclriaen 
Dirc Braeuzn ; Selie Piet Yoppen zuster; Catheryn Arnt Boudynzn: Heyn 
Pennic; Gheryt Mathyszn; Claes Jan Symon Zuytvoetzn; summa van dat 
gegeven is totten kelc facit 5672 loet V2 veirdel barnt zuiver, tot sulver gerekent 
dat geit. 

Door dat zilver en geld te geven, hadden de broeders en zusters van 
het Gilde meer geschonken dan voor den kelk benoodigd bleek te zijn, 
want in voorbedoelde rekening wordt ook nog gezegd: 

Item also onse gildebroeders ende gildesusteren die vijftichstalf loet barnts 
sulver, dat onse kelc wecht, selve gaven gelijc voirscr. staet, so bleefftr noch te 
boven an gelde ende an zuiver, dat te samen an barnt sulver behept 7 loet V2 
veirdel barnts zuiver. 

Blijkens dezelfde rekening van 1432 kostte de kelk: aan zilver 
12 Fransche schilden en 13l/2 kromst., aan maakloon 6 Wilhelmus 
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schilden, aan vergulden 5 Fransche schilden, bedragende te zamen 32 
Wilhelmus schilden en IV2 kromstaart • vnnr hot 1 + -a ? u_ j 1 . uiiibictaii, vooi net laten wilden van den kelk 
had het Gilde moeten betalen een Arnoldusgulden. 

I11 de rekening van 1434 komt over den kelk nog het volgende voor: 

Item so gaf garbrant van der coaster noch totten Mc een arnoldusgulden. 

in de rekentiV^an' het f'ilL™" ^ ̂  gerePareerd morden, daar toch 
voorkomt ° GlWe TOn dat Jaar de voI^»de P°st van nitgaaf 

Item betaeltvan die voet van die kek te maken met het vergulden tsamen 16 stuv. 

Gilde o-eld "te 'betelen \ ̂  ̂  h.ersteUin* n00(% vermits in dat jaar het 
vermaken • item inlW , T Pfe\dle fouts,nit van die gebroken kelck te 
maken ende U "u Jan/_acobsm> 8'^dsmid, van de kellick te ver
die kelck te ' ' e» m 1°29 aan meester Gijsbrecht Coedijck van 
patii L l onqebrant i, ^ ^ ̂  ™ * ongebrant zilver was, om die m gebrandt zilver te brengen. 

bet f iit" d<? a"^re aItaarbenoodigdheden komen voorts in de rekeningen van 
om te doen in "tv TT ̂  7™ * " Zal med«deele« 
da het GHlde 3 , ?aa,n'an a' 200 be2at 200 bl«kt daaruit o. a. 
t  J r i  .  f  e o r p o r a a l d o e k e n ,  v e r m i t s  d a a r o v e r  i n  d e  r e k e n i n »  v a n  de volgende post van uitgaaf voorkomt: reKenmg van 

Item noch een stuver ghegheven van Uve corporalen te waschen. 

In die van 1468 staat daarover: 

Item om een nyewe corporael ghegeven 4 stuver ende een oert; 

En in die van 1471: 

Item Lomven uutghegeven een stuver van twee corporael te wasschen. 

Verder blijkt uit zijne rekeningen, dat het Gilde voor de diensten. 
zi,veren bus: de ™ 

':,ïï r r ï ï * ' * " *  * " — •  « *  *  Tjz rü  n z ,  " z z z  — k  



Uit het charter van Willem van Schooten zagen wij reeds, dat het 
Gilde een eigen missaal had; wat deszelfs rekeningen daarover no'g inhou
den is het volgende : 

1410. Item Gherijt van Berkenroede heeft ghegheven heer Jan van Scoten 
seven mghelse nobels ende 3 bergsche groten tot den misse boec van den ghelde, 
dat hi onder had van des gliildes iveglien. 
Glielient heeft oic Gherijt van Berkenroede enen nobel tot den misse boeke. 
1411 Item om onse missael, dat ivi geco ft hebben tot onsen outaer geg. 48 pond, 
waartegen in de rekening van dat jaar als ontvangst staat: 

Item van Wittacm van Scoten ontf.van dat hy tot onse missael gaf 8pond. 

H e t  G i l d e  g a f  w i j d e r s  u i t  i n :  

1478. Item betaelt 7 st. van misboec Pieter Gheritzn van Aventtuerren. 
1537. Up 't outaer vermaect een pulpiter ende daervoor betaelt enz. 

In de rekening van 1437 komt ook nog een post van uitgaaf voor 
tot den aankoop van een paesbort; in die van 1462: 

Van dat paesbort te maken ende te verwen; 
en in die van 1502: 

Van een nyen paesbort. 

Het Gilde bezat mede de kleedingstukken, welke de priester 
noodig heeft om het H. Misoffer te kunnen opdragen. Waarschijnlijk wer
den zij in de rekening van 1417 aangeduid met den naam van die drie 
ornamenten, aan welk vermoeden niet obsteert de vermelding in die reke
ning, dat zij gewasschen werden (wat toch zou kunnen doen veronderstellen 
dat het kasuifel niet onder de ornamenten begrepen werd), want uit de 
ïekening van 1424 blijkt nader, dat het woord wasschen in de rekening van 
1*17 alleen slaat op het altaarlaken; immers in de rekening van 1424 staat 
als uitgaaf vermeld. 

Item bet. van onse outaerlaken te wasschen ende onse drie ornamenten al 
dat jaer schoen te houden. 

Een van deze drie ornamenten was een zwart kasuifel, daar toch in 
l er'mo van 1415 deze post van uitgaaf voorkomt: het. van een boert tot 
ZW.arte het zal gebruikt zijn voor de uitvaart of het jaargetij de 

i de zielerust van de overleden leden van het Gilde, waarvoor ook in de 
rekening van 1413 een post van uitgaaf voorkomt; item in die van 1416 
welke luidt als volgt: ' 
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Betaelt uan een vier stal caersen, doe wy zielmissen hoerden. 

Verder in die van 1459, luidende als volgt: 

Gegeven doe men die sietmme dede om een eleet ende van vier stal kaersen. 

De rekening van -1462 bevat nog een uitgaafpost voor een zuelcleet 
ad een stuiver en die van 1483: zyeicleet 

1 oir dat cleet te legghen doe men die zyelmisse dede. 

m (te rekening van dat jaar volgenderwijze vermeld staat ' WSt 

eTc^ffeT" dUt ^ nia m dmnC M iaer van 35 «*»• om te besparen 

I, -
In de rekening van 1437 komt daarover nog dit voor: 

ïeZZtnt !;eoïtZ uVXnml T"' ^ 

zr-JZ-S1 - r --"M ~~ 
Wanneer liet Gilde dit kasuifel kocht blijkt niet omdat in i 

ningen een hiaat is tusschen de iaren t®7 i .,/o zlJn reke" 
jaar tot 1454. In 1471 moest hetfilrlp »,i'i •» 6D Van af '!jt laats,e 

maken; in 1502 eveneens en wel voor: ° geven om een wsofvel an te 

mld7aJZed^ZontrenTTiïel; * b0"dm Upt ^A' bloemen die van joude gemaect zyn opt casuffel en een nyewe houten easse, de easuffel in te hangen. 

En in 1523 betaalde het Gilde: 

(loutdmet^clnt dl^erw^xep vcin dat casoffel te repareren met lijnten ende 
2 tTdir hlJ*Trt°e beh0efde> terwijl deZe aan hetzelve in  ̂̂ verde een dayehcx casoffel mit zijn toebehoren. 
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In 1421 kocht het Gilde een nmve amicte (schouderkleed) en een 
nuwe gordel, m 1*70 twee gurdelen en in 1472 ontving Geertrui, Menten 
dochter, van het Gilde 2 stuivers van twee gordelen, die den pryester mede 
behoeft op te soorten. 

In 1561 kocht het Gilde twee amicten ende drye kelckdoucken. 

Wanneer een ander priester dan die van het H. Kerstaltaar daarop de 
Mis las oi wel deze laatste dit deed voor een ander dan het Gilde dan moest 
hij aan het Kerstmisgilde voor het gebruik van deszelfs miskleederen seld 
jetalen, zooals o. a. blijkt uit de rekening van 1530, waarin twee posten °van 

ontvangst daarover voorkomen, als een van meester Willem, pastoer in Tessel 
die die missen bewaert van Claes van Ruyven upt heylich korstoutaer voer 
waslicht ende dat hy besicht die ornamenten en een van Mr. Claes Hals van 
gelycken als voren, van een misse ter weecke upt selve outaer. 

i * '8n °Pz^c^te van laatstgenoemden priester vermeldt de rekenin^ van 
het Gilde van 1526 nog, dat hij betalen moest voor het waslicht en het on

bruik der misgewaden nair umytwisinge sekere overeencomst by deken ende vinder* 
mit hem gedaen ende dit van twe jaeren verschenen Paeschen anno 1526. i) 

In de rekening van 1567 komt wegens het gebruik der misgewaden 
verder deze post van ontvangst voor: 

Ontfangen uuyt handen van heer Pieter liaecx, presbyter, over 't qebruuek 
van des gilts ornamenten ende waslicht van een maentmis op des qilts outaer 
ghedaen over die siel van Adriaen Willemszn, burghemeester. 

Voor het Kerstaltaar stond een offerblok of wel eene geldkist, zooals 
blijkt uit den volgenden post der rekening van 1411: 

Item van die kiste, by onsen outaer staende, mit yser starker tebeslaen geneven 
Wouter die Sloetmaker 28 sc. 

In 1412 liet het Gilde voor de kist maken een groet pijpslotel. 
In 1413 had het te betalen: an onse kist bg onse outaer wat ghemaect; 

in 1425 aan Engel die slotenmaker van dat slot an die kiste by 't outaer te 
vermaken en in 1493 van dat block dat staat bg dat outaer, van der plaet 
mittet slootwerck, sleutelen ende andere datter toebehoort. 

Het Kerstaltaar was door traliewerk afgesloten, zooals blijkt uit dezen 
post der rekening van 1523: 

1) Over de Missen, welke Mr. Willem en Mr. Claes Hals op het H. Kerstaltaar lazen, zal later 
in dit Hoofdstuk worden gehandeld. 



Item betaeltKouter Kerstenszoon,, kistemaker, mw f6 ma/cen 
stamde voir t lieyhch Kersoutaer ende betaelt Engbert Florijszn van wijncoep 
tot zijnen huyse verdroncken, doe die tralie voir dat outaer besteet was temaken. 

En uit den volgenden post der rekening van 1543: 

Noch betaelt van reparacie an de tralye voert outer. 

ii.., Ook stonden voor het Kerstaltaar eenebank en een voetscamel, zooals 
blijkt uit de navolgende posten : 

^465. Item van die banck voer dat outaer ende voetscamel ghegeven; 
80. Item gegeten st. om die banc van sagen ende maken ende van 

spykeren ende stallen te samen. die voer dat outer staet. 
1515. Item Arent Claeszn, kistemaker, betaelt van die voetscamel voir dat 
outair te vermaken. 

Nog bevonden zich bij het altaar zoogenaamde latrinen. Immers in 
de rekening van 1523 komt daarover deze post voor: 

Item die graefmakers gegeven van arbeytsloon, dat zy die latrynen de welcke 
staende waren in die oude Schutscappelle, van daen brochten in den omme-
ganck van de kerck nevens 't hyelige kersoutair. 

Latijnen waren volgens pastoor J. J. Graaf in zijne Plaatsbeschrijving 
der St. Bavokerk te Haarlem blz. 69 plaatsen ingericht om op te nemen 
en in de gewijde aarde af te voeren het water, dat diende bij de handwas-
sching des priesters of tot reiniging van gewijde vaten, altaarlinnen enz. 

Uit den inhoud van het reeds meermalen aangehaalde charter van 
Willem van Schooten blijkt ook nog, dat de grafkelder, dien hij aan het 
Gilde schonk, zich onder het Kerstaltaar bevond, terwijl uit de rekening 
van het jaar 1421 volgt, dat het Gilde toen reeds dien kelder in zijn bezit 
had genomen, want blijkens die rekening deed het daarvoor in dat jaar 
reeds eene uitgaaf, welke aldaar omschreven werd als : 

Item om plancken totten grave bet. 4 se. 

Nadat de St Bavokerk in handen der Protestanten was gekomen 
kreeg het Kerstmisgilde met hare kerkmeesters kwestie over het recht van 
eigendom op en de beschikking over dezen grafkelder, zooals blijkt uit de 
navolgende acten, die nog in het archief van het Gilde berusten: 
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I. 

Joncheer Gornelis van Beeckesteyn als deecken, Dirck Stelïenszoon Sout-
man ende Mr. Jacob Matham, vinders van 't Korsgilde, in dier qualite voor hen 
selven ende oock uuytten name ende van wegen d'andere vinders mitsgaders 
erselver gildebroeders, doen U Heeren kerckmeesteren ende graeiFmaeckers 

ïespective by desen door my Notario publico ter presentie van nabeschreven 
getuygen interdiceren geen doode lichamen te doen setten int graff 't voors. 
gilde toebehoorende, gelegen in deser stadts groote kerck aen 't oostende 
tegens over 't glas van den boom Jesse, airede tegens hun danck wille ende 
sonder hun voorweten geopent zijnde, sonder speciaell voorich consent van 
t voois, gilde ende derselver deecken ende vinders, protesterende in cas 
\an conti ai ie attemptaten als nae rechte ende dien volgende van costen 
schaden ende interesten te verhalen ende doen repareren respective daer 
endesoote rade bevonden sall werden, 't welck by Crijn Abrahamszn, graefF-
maeker voor de deure van zijn woonplaetse gehoort zijnde leesen, sevde nyet 
gedaen te hebben sonder consent ofte last van de kerckmeesters,zijnne meesters, 
die 't selve stonde te verantwoorden, daernae een E. Frederick Devman' 
kerckmeester, mits d'absentie van d' andere drye mede kerckmeesteren, die' 
nyet te vinden en waren, 't inhouden van de voors. interdictie opte strate 
omtrent sijnnen woonhuyse oock voorgelesen wesende, galFhy voor antwoorde 
dat hy in desen nyet konde alleen yets resolveren maer hoorde ende sach." 

Van alle t welcke de voors. deecken ende vinders versochten gemaeckt 
ende hem gelevert te werden een off meer openbare acten van interdictie 
ende protest omme hun in tyden ende wijllen daermede te mogen behelpen 
daer des van noode sall wesen. 
TV . ^US g6daen ende gePasseert OP den 16 Martii 1606 in presentie van 

d Assonneville ende Frans Gouthem, poorters ende inwoonderen deser 
voors. stadt van Haerlem, getuygen van goeden geloove, enz. 

QUOD ROGATUS ATTESTOR 

J. VAN TRIERE Notciriiis publ. 

II. 

Alzoo contrarie d'interdictie ende proteste op ten 16en deser door my 
Notario ende getuygen zo aen de E. Frederick Deyman, mede kerck
meester by absentie van alle d'andere kerckmeesteren als ook aen een 
van de graefFmakers gedaen ende voorgelesen, evenwel boven dies ten 
selven dage begraven ende gestelt is het doode lichaem van Aechgien 
Cornehs in het grafF eygentlycke niemande anders in eygendomme com-
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Lrinni i ii t, Cors°lWe> «'esende een onbehoorlycken notoir attemptaet 
1" ° blJ,U E' hee'en kerckmeesteren intijts dient voorsien tot behoudenis 
van voorschreven g.lts gerechticheyt, soo versoecken de Deken ende vinders 
van tzelvegilde daeromme alsnoch mits desen door my Notario ende ge-

te H t CTe ' voorschreven doode üchaem uyt hun voorechreven 
~ oe" transporteren ende tzelve graff daervan te doen ontruymen 

te bëmoevpn ff RN '5h0OTe tS late" b'!'Ven' mitsS^rs des niet te bemoeyen ofl onderwinnen maer 't voorschreven gilde daermede als met 
i i°rSj V1'*e 6ygen D°edereri te laten bewerden ten waere U.E. heeren 
konde doceren van wettige titule ter contrarie, dien sv versoeken vertoont 
ende est node copye van gelevert te werden, protesterende by wev^erin-e 
van dateljcke evacuatie ende ontruyminge van alle costen, schaden ende 
interesten daerdeur ende den gevolge van dyen airede enichsins gehadt 
gedaen ende geleden ende noch te doen hebben ende lyden in eender 
manieien tot defectuele ontruyminge toe omme alle d'zelve in tvden ende 
wylen te verhalen daer ende so sy luyden te rade vinden zullen, versoeckende 
nerop D.E coite ende onvertogen antwoorde ende acte van alles 't Welck 

bi, de E. Claes Corneliszn Geltsack, out-burgemeester, Hevndrick van Ber
kenroede Jan Gemtszn Schoterbosch, alle kerckmeesteren gehoort Jen 
voor antwoorde, dat zy besien hebbende de kerckenboecken niet en konnen 
bevinden t voorschreven graff 't voorn Corsgilt toe te belmoren ende dat 
oock, al waer t dat daervan eenige titule bleke, evenwel 't zelve graff vervallen 
sonde wesen an dese kercke als niet behoorlycken verbouckt so volgende 
d ordonnantie deser stadt ende gedaen publicatie mitsgaders afficüe van 
billietten behoort lmdde, waernae almede tenselven tvde denselven Kerrk-
meesteren vertoont ende voorgelesen wesende autentvcke copie van de titule 

ie voors. gilde liadde nopende d'eygendom van den voorschreven "rave 
ende ges,ist.neert wesende, dat in prejuditie van 't voors. gilde prescriptie "heen 
plaets en hadde ende dat de voorschreven heeren kerckmeesteren daerom 
believen sonde naeder te antwoorden ende gevoegelyckhevt plaetse te gheven, 
persisteerden dezelve heeren evenwel sonder naeder te antwoorden versoec
kende de voors. Deken ende vinders van alles acte. Actum in'de Grote 
Kercke te Haerlem en de comptoire den 19«" Martii 1000, presentibus Pieter 
Pieterszn, concherge ende Cornelis Bartelomeuszn, roedrager, testibus rogatis. 

QUOD ROGATUS ATTESTOR 

J. VAN TRIERE, Notarius publ. 

III. 

Alzoo ovei langhe jaeren, jae boven memorie van menschen den Gors-
gilde ,n eygendomme heeft toebehoort ende alsnoch toebehorende is seecker 
gialf, gelegen in S" Bavenkercke binnen deser stadt Haerlem aan 't oosteynde 



tegensover 't glas van den boom Jesse ende dat niettegenstaende dyen den 
kerckmeesters van de voors. kercke den deeken ende vinders van den vooi s 
Gilde datelicker beletten omme 't voors. graff door de graeffmakers op hun 
versouck te doen openen ten evnde daerinne begraven soude mogen werden 
Pater Willem Boll, heurlieder mede gildebroeder geweest zijnde, i) jegen-
woirdich boven der aerde staende, buyten alle recht ende behooren. °Soo 
hebbe ick Willem van Triere, Notaris publyck by den Hove van Hollandt 
geadmitteert, residerende binnen Haerlem, my metten nabescr. getuygen door 
versouck van den Deeken ende vinders van den voors. Corsgilde getrans-
porteert aen de E. Heeren kerckmeesters van de voors. kercke* collegialiter 
in heure comptoir binnen de voors. kercke vergadert wesende ende tegens 
hen geprotesteert van 't voors. onbehoirlick beleth ende attentaet, mitsgaders 
van alle schaden, costen ende interesten, daerdoor aireede geleden ende noch 
te hden ende dat zy lieden insinuanten van meeninge waren des voors. Gilts 
gerechticheyt dyenthalven in tyde ende wvlen te vervolgen daer ende soo es 
behooren soude, versoeckende antwoorde ende acte van alles. Waerop 
den voors. Heeren kerckmeesters (naer dat zy my Notaris ende getuygen 
doen vertrecken ende metten anderen gesproken hadden) wederomme in 
heurlieder collegie ontbiedende in handen leverden seecker langwerpene 
ïegister, buyten geintituleert: Register van de verboeckingli van de kerckgraven 
binnen Haerlem, begonnen van den eersten January anno 4608, waerinne 
(onder andere) opt eerste bladt gescreven was 't geene naer volcht, 't welck 
de voors. Heeren kerckmeesters in plaetse van hunne antwoorden, versochten 
in de voors. acte van protest te worden geinsereerdt: 

Den eersten January anno 1608. 
Alzoo by diversche naervolgende extracten uuyten kerckboucken der 

stadt Haerlem, als namentlicken uuytet eerste boeck de anno 82, ?t welck 
gepresumeert wort te wesen derthien hondert, wesende tselve een parkement 
boeck, 't welck voor het outste graffbouck van St. Bavenkerck binnen Haer
lem voors. gehouden wert, alwaer folio 43 alleenlicker staet, 

Item dat zevende graff dat Heylich Kerstoutaer. 
Ende behoort nu toe Claes van Ruyven Claeszn metten keiler onder 

't outaer. 
Item int tweede bouck de anno 1402 int volgende bladth van de 22 

taeffel. 
Dat zevende gratl' Claes van Ruiven Claeszn. 
Int derde boeck gemaeckt anno 1494. 
En is niemant bekent dan alleen den kercke als blyckt fol. 55 in de 

vijlfde taeffel. 
Int vierde boeck begonnen den 25en Augusti anno 1574 folio 155. 

den 55 taeffel. 

1) Hij bezat stoel no. 47. 4 
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No. 361 het tweede graff die kelder. 
» 362 liet andere graff iffirup"»——* 

\ 360 het eerste graff dit is die kelder 

witte gebroken "arck! ***** tUe kelder -ganck onder oen 

fol. 71 den 50 taeffel n° 303 liet eerste graff, dit is die kelder 

voor, sKz:;: dealCoi:gMe binnen der 
pretenderen mogen aen ofte totten • geiechticheyt hebben ofte 
de kerckmeesters d'er Lfweï !«?den 

met geprobeert is geweest wint «po-™ i + i  ? ^uestie ©emoveert maer 
wesen door gifte ende donatie by vvylenWanSchoof6" ae"°eCOmen te 

soo blijckt immers by de re^neotivjvn™ \ ii Schooten aen ben gedaen, 
in alle deselve den voorn van SehontP extracten claerlycken, dat 
gilde voornt. bekennende tottl S°° ^ als die ^en Cors-
soo voor als naer den tvde vin ,^eJen |>riJve &erechtigt is ende naerdyen 
catiën ende uuytroepin^en (als'ter nnT^i 1 extracten diversche publi-
zal) gedaen zijn geweest ten evndp ill° 61m 6 erckenboeckenwelblycken 
St. Bavenkercke °voora nta "ere^Z " ̂  graven in de 
zekeren tijt, daertoe «eordonneert°1S Waeren hebbende deselve binnen 
aen de kercke souden comen laeten TprTn110^11 v?rva^n&e derzelver graven 
nyemant verschenen wesende dilhprnl. 6nde te boucke stellen ende 
doen stellen oft bekent "ema'eckt m®UenvoorSeslelden graeve te boecke 
•net goet recht ende doC /r s rfofe , vno ^ ̂  kerckmeest^ voornt 

en ende op henren £ 

voors HeëLDtTcto™Uop ^Tbruiiï'anno loTf0"'6 ^ 
van d eersaeme Joos van Baelbempn ^ uaui anno 1611 in presentie 
cleermaecker, poorteren off inwoonderèn dereeïvVstadt R°e.loff Barenentsz", 
geloove, tot kennisse van desen neffens • '-8, ygen van ?oede 

gebeden. el,6ns Nofa"° speeialick versocht ende 

W. VAN TRIERE Not. publ. 

IV. 

by den0Hohvëydvan TlCT'" 7?., Wi'lem Va" Triere> °Penbaer N°1*™ 
rende, ten bywesen van de nfbet"1 T ' dCT Stadt Haer,em reside-y en van de nabescr. getuygen, d'Ed. Jouffrouwe Magdalena van 



Schooten, *) de nagelaten weduwe van wylen Joncheer CristofFels Vader, oudt 
omtient 60 jaeien, poorterse deser stadt Haerlem ende heeft by liaere vrouwe 
waeiheyt in plaetse van gestaeffden eede ten versoecke van den deecken ende 
\inders van den Corsgilde binnen deser stadt Haerlem, rechtelicken by eenen 
geswooren bode vërdaecht zijnde, verclaert ende geaffirmeert warachtich te 
wesen, datzy, getuyge, wylen Joncheeren Johan Schooten, haeren vader zal. 
ged., tot meermalen heeft hooren verhaelen, dat wylen Claes van Ruvven 
geweest zijnde in zijn leven scholtus deser stadt Haerlem, getrout hadde 
gehad  t  zyne  oude  moeye ,  d ie  van  den  ges lach t  van  den  Schootens  was ,  2 )  

gelijck zy, getuyge, oock dickmaels van den voorn, haeren vader zal. gehoort 
ende verstaen heeft, dat den kelder ofte graff, gelegen int oosteynt van St. 
Bavenkercke binnen deser stadt tegensover 't glas daerinne staet den boom 
Jesse, van den geslachte van de Schootens gecomen was ende dat daerinne 
oock begraven waeren den voorn, scholtus Claes van Ruyven met zynehuys-
vrouw, de oude moeye van haer, deposantes voors. zal. gen. vader Joncheeren 
Johan van Schooten, overbodich staende zy, getuyge, tselve tallen tyden gestant 
te doen ende des noot naerder te stereken ende consenteerden" hiervan by 
my Notario voorn gemaect ende gelevert te werden een off meer openbaer 
acten in forma. Aldus gedaen binnen Haerlem ten huyse van de voors. depo-
sante op de Baeckenessergraffte den 20en Septembris anno 1611 in presentie 
van Pieter Corneliszn Yisscher, roedrager ende Boudewijn Willemszn, tim
merman, poorter deser stadt als getuvgen hiertoe versocht ende gebeden, 
die oick enz. 

W.  \AN TRIERE Not. publ. 

Het blijkt niet, dat de getuigenis van Magdalena van Schooten voor 
het Gilde de door hetzelve gewenschte uitwerking heeft gehad; zeer waar
schijnlijk is het echter dat zij ze wel had, want in de rekening van het 
Gilde van 1632—34 komt een post voor: 

Voor het vernieuwe van de steenen op het graf van het Corsgüt. 

En in die van 1663 komt over den grafkelder nog het volgende voor: 

Noteert en hoort Oildebroeders ende susters, soo imant van U. E. begeert, can 
by overigden (volgens artikel 23 der Ordonnantie) tot sijn E. off haer E. oosten 
begraeven werden in de gemene helder van H H. Karssemisgilt, gelegen in 

1) Men zie over haar geslacht Simon van Leeuwen Batavia Illustrata II blz. 4085. 
2) Dit was niet juist, daar Agnièse van Schooten, dochter van Willem van Schooten en N. van 

Egmond, de grootmoeder was van Claes van Ruyven, den schout. Zie Simon van Leeuwen Batavia 
Illustrata II blz. 1075. 
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de groote kerck van St Bavo tot ffaerlem, genaempt het Corscapel, „noteert 
> mits (icn Heet en Deecken mkIp ihm/Iwo nr.™ 7 7 

pocht ,ro,^,u ™wo overieaene claertoe ver-
' »  1  '  v  v v v ^ #  w v / n v c  

Het Gilde zal alzoo ten aanzien van den grafkelderln liet «eliik «esteld 
zijn geworden, wat ook „iets anders dan recht was, omdat hetTe keldlr 
reeds MJ de sehenking van Willem van Sehooten, all al llf vóör da 
'Ie stad Haarlem liare ordonnantie op het overboeken van graven had uit
gevaardigd, verkregen had en de kelder sedert dien op geentnder meer was 

\eigegaan zoodat het niet laten overboeken van den grafkelder voor het 
zelve met ten gevolge kon hebben, dat het zijn recht dfaropVerfoor 

ook rech^^opTen0:;antMtTredertdegiftVan Wi,1"n ™ Schooien 
v ,n iw r u ? ? ^ grafkelder had uitgeoefend, wel niet door er ten bate 
- «r M(k hl«'~ 5E * '• '"•»'>»' »lk. h,.) 
ri.«. L Z Z  S Z Z S m  "ifC 'LÏ'S"= -
zagen, planken daarin aan, gaf het in 1424 »eld uit om dn! f , ™J T 
Voirt outaer en deed het in 1560 op de zerk van Hen fi ij 

tevermaJcen 

beitelen ; volgenderwijze wordt dit laatste in de rekening v» d^jL"" ,Sd : 

Den steenhouder van 't wapen uuyt te houden op des ghilts sarek 

schijnlijk ^d^di'tn""vafd™ ̂  grafkeWer Ve>'le^en' ™r-

=- xzss&r*-* " 
die gravenmakers betaelt van 't verleggen van des ghilts sarek in de corscapelle 

staat in de^e'Sni^van'dit'jaa™11'61'1^ °penen' dat als vol8t omschreven 

>>, Z'tJ:.'ZuT,"" —»«•«» 
van tzelve graff den steen laL TT ""J , ™ metUt ^nmaecken J <W, aen steen daerop te leggen ende wederom te metselen. 

« * zz'&zsi 
graven voirselireven °fU ónderen mogen aen ofte totten 

tendeeiï'rwht^p denerafkeb^''6611 T behoorlijken titel ™or zijn gepre-
had ook no0 een paar eeuwen lang^ 



overeenkomstig dien titel bezeten; blijkbaar hebben de Kerkmeesters 
dan ook het maar weinig beteekenend argument, dat zij aan hun, n.b., 
eigen niet-overboeken ontleenden, aangegrepen om te verhinderen, dat eene 
Katholieke broederschap nog eenig recht in hunne kerk bleef uitoefenen 
nadat die in Protestantsche handen was gekomen. 

Toen het hier te lande verboden werd lijken in de kerken ter aarde 
te doen bestellen, verloor het Gilde eerst voor goed zijn recht op den graf
kelder. 

Met het voorgaande mede te deelen heb ik getracht, voor zooverre 
zulks nog uit de rekeningen en andere bescheiden van het Gilde gedaan 
kon worden, een zoo getrouw mogelijk beeld te geven van het Kerstaltaar en 
van hetgeen zich daarbij en daaronder bevond. Nu wil ik nog kenbaar ma
ken wat uit bedoelde stukken blijkt over de versiering der Kerstkapel zelve. 

Het zal wel niet behoeven gezegd te worden, dat de leden van het 
Gilde bij hun ijver om hun altaar zoo luisterrijk mogelijk te doen zijn ook 
deden wat zij konden om eene daarvoor passende omgeving te maken; zoo 
deden zij reeds in 1415, zooals het in de rekening van dat jaar heet, stofferen 
de beelden van St. Jan en St. Christolfel, die in de Kerstkapel stonden en 
een kleine tien jaren plaatsten zij daarin het beeld van St. Bartholomeus, 
dat hun veel geld kostte, waarom zij zulks andermaal uitspaarden op hun eten 
en drinken. Ik schrijf, dat de gemelde beelden in de Kerstkapel stonden of 
daarin geplaatst werden, omdat ik mij niet kan voorstellen, dat het Kerstmis-
gilde bij de beperkte geldmiddelen, die het had, kosten zoude hebben ge
maakt voor beelden, welke niet tot deszelfs kapel behoorden. 

Over het versieren van de kapel met het laatstgemeld beeld komt 
in de rekeningen van het Gilde het navolgende voor : 

1422. Item betaelt Michiel mit sinen knecht van heelde te drincgelde 10 se. 
Item betaelt van die sinte bartholmeeus die heilige apostol te maken 10 gouden 
scilden. 
En in (de uitgaven) sijn mede uutgegeven tot onsen heelde die drie nobel, 
die Heer Jan van Schoten van des gilden wegen onder hadde. 
1423. In den eersten, want men om den oncost van sinte Bartholmeeus heelde 
ende om dat te stoffieren, niet dan een maeltijt int gliilde wart gegheten. 
Item van dat heelde op te setten mit dat yseren werc betaelt. 
1424. In den eersten, ivant men om den o?icost van sinte bartholmeeus heelde 
ende om dat te stofferen niet dan een maeltijt int gilde en wart gegeten ende 
die (eene n. 1.) maeltyde worde besteet t' stuc om twe cromstaerten. 
1425. Dit is dat deken ende vinders voirs. int selve jaer van 25 weder uut-
geleit hebben an payment als voirgenoemt staet van alrehande oncost, want 
men dat gilde van den jaer voirs. niet gedroncken en heeft om sinte barthol
meeus heelde mitter palaerne, dairt an staet, te laten stoffieren. 
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Item op die octave van onser vrouwen dach visitatio soe hebben onse gilde-
broeders onse heelde sinte bartholmeeus besteet te stoffieren Zweder den scilder 
ende doe men H of dede wort er verdroncken mit dat hadden die dreghers, 
die 't tot Zweders droegen, te samen 16 sc. 
Item Jan Symon soen ende Dirc van der Kerc gegeven, dat sy H beelde of 
wormen 20 sc. 
Item Zweder den schilder in mijnneringhe van sinen loen gegeven op sinte 
Maria Magdalena dach 5 gouden scilde. Item op sinte Lucas dach 2 gouden 
scilde ende maken te samen 7 gouden scilde. 

\ervolgens deelden Deken en Vinders in de rekening van dat jaar 
nog mede, dat vermits in datzelfde jaar 't gilde niet gedroncken en wart om 
den oncost van onsen beelde mit die palaerne te stoffieren, zij na aftrek der 
uitgaven nog 11 schilden 25 sc. '2 d. overhielden en dat zij die ook aan 
Zweder uitbetaalden, aldus heeft hij nu, zoo teekenden zij verder aan, ont-
faen van beelde in minninge van sijn loen 18 gouden scilde 25 sc. 2 d. 

In de rekening van 1426 komt over hetzelfde beeld nog dit voor: 

Dit is dat dieselve deken ende vinders van den voirleeden jaer van 25 noch 
vans 't gilden wegen in den jair van 26 ontfangen hebben an lichten gelde, 
den scilt voir 4 pond 12 sc. gerekent ende den gilde opten jairsdach in den 
jair voirn. was verschenen, also men dat gilde niet en dranc om onse beelde 
van sinte bartholmeeus doen te stoffieren mitten palaerne dair 't an staet. 
Dit is dat deken ende vinders in den jair van 26 voirscr. iveder uutgeleit heb
ben van alrehande oncost, want men dat gilde in den jair voirsr. niet gedronc
ken en heeft om sinte bartholmeeus beelde mitter palaerne, dair t an staet, 
te doen stoffieren. 
Item van sinte bartholmeeus te halen weder van den reguleers bierdragers 
gegeven 16 sc. 
Item Symon die beeldsnider gegeven van alrehande stienten ende paerlen op 
sinte bartholmeeus mantel van hout te sniden 17 sc. 6 d. 
Item Jan Symon soen van die steigeringe te maken ende weder te breken an 
die palaerne; item dat reprijs an dat beelde te maken ende dat beelde op te 
setten, te samen 48 sc. 
Item om dat steygherhout die sparren weder een deele daer of te vercoepen 
ende te verliesen, gegeven 21 sc. 
Item Zweder den scilder in minneringe van sijn loen van desen jair gegeven 
boven die 18 gouden scilde 25 sc. 2 ddie hg te voeren ontfaen hadde, 7 
gouden scilde 9 sc. 4 d. 

Verder verklaarden Deken en Vinders, dat de ontvangsten en uit
gaven in dit jaar met elkander konden sluiten, wijl dat gilde niet gedroncken 
en wart om den oncost van onsen beelde mit die palaerne te stoffieren en dat 
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/weder die scilder van dat heelde mit die palaerne te stoffieren ter goeder reke-
ninge rned allen ontfaen 25 gouden scilde 84 sc. 6 d. 

De pilaar, waaraan het beeld van St. Bartholomeeus, apostel werd ge
steld, was blijkbaar dezelfde als die waaraan dersmede tabernakel stond, om
dat, zooals wij hiervoren reeds zagen, in het jaar 1426 Aelbrecht de 
schrijnwerker daarvan moest snijden dat stuck an die palaerne staende ende 
dat weder mit hout beschieten en Otto de smid der smede tabernakel toen 
weder vast moest maken mit yseren an die palaerne. 

In het jaar 1427 waren de kosten van het beeld nog niet geheel 
betaa ld ;  van daar  da t  de  rekening over  da t  jaar  wederom aanvangt  met :  

Dit is dat deken ende vinders voirs. in den jair van 21 voirscr. weder uutge-
leit hebben van airehanden oncost, want men in dat gilde voirn. van desen jair 
niet dan een maeltijt gegeten en heeft noch om den cost van sinte barthol-
meeus beelde mitter palaerne, dairt an staet, te doen stoffieren. 
Item noch Zweder den scilder in minringe van sijn loen dat beelde van sinte 
bartholmeeus te stoffieren mitte palaerne gegeven IS pond 16 sc. ende daermede 
is hem al betaelt sijn loen van 28 Wilhelmus scilden, die hem daer of geloeft 
waren. 

Het beschilderen van het beeld en de pilaar, waaraan het geplaatst 
was, kostte dus heel wat als men in aanmerking neemt de waarde, die het 
geld  toen  te r  t i jde  had!  

Aan het slot der rekening verklaarden Deken en Vinders, dat om 
reden er maar een maaltijd gehouden was, het gilde na aftrek zijner uit
gaven nog over had gehouden 14 pond 14 sc. 6 d. en : 

Voirt, so is Zweder nu al vernoecht ende wel betaelt van den 28 Wilhelmus 
scilden laitste in Hollant geslegen, die hem van onse beelde sinte bartholomeeus 
apostel mitter palaerne, reprijs ende capiteel te stoffieren geloift waren, des 
heeftet beelde nu wied allen gecost, behalven dat capiteel ende reprijs te sniden, 
dat die Kerc selve betaelt heeft, al te samen 41 Wilhelmus scilde. 

In de rekening van 1460 komt nog deze post van uitgaaf voor: 

It. een cleet van poettertuer doen maken in een raem voer :t lieylich Kerst-
outaer, cost te samen mit dat cleet 6 guld. 2 st. 

Het blijkt niet, dat het Gilde daarna nog iets aan de Kerstkapel zelve 
ten koste legde; waarschijnlijk kon het zulks ook niet, omdat zijne inkomsten 
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slechts gering waren, doch wat liet Gilde zelf niet kon, deed in het 
jaar 1557 Jonker Pieter van Adrichem gezegd van Dorp, burgemeester van 
Haarlem, die eerst het jaar te voren lid van het Gilde was geworden als 
erfgenaam zijns vaders Aelbrecht van Adrichem Adriaenszn (wiens derde 
vrouw was Elisabeth van Dorp); hij herbouwde geheel voor eigen rekening 
de Kerstkapel, wat in een handschrift van Jor. Pieter Adriaanszn van 
Adrichem van Dorp x) aldus vermeld wordt: 

hij (fondeerde of) herboude een capelle in de groote kerck van Haerlem, ge-
naemt de Korscapelle, die hem toen koste over de drieduysent guldens aen 
raew werck; sijn waepen stciet int ivelfsel van de capelle, te weeten Adrichem 
met Dorp gelialft: op een ander schiltie staet 1557. 

De herbouwing der Kerstkapel zal wel liet noodzakelijk gevolg zijn 
geweest van de algeheele verbouwing der eerste St. Bavokerk, die, zooals 
uitvoerig beschreven staat in het aangehaalde werk van pastoor J. J. Graaf 
Plaatsbeschrijving der St. Bavokerk te Haarlem, tusschen de jaren 1400 en 
1538 plaats had. Denkelijk bleef de plaats, waarop de Kerstkapel vóór de 
herbouwing gestaan had, bij dezen ombouw dezelfde ; men kan ze vinden 
op den platten grond der kerk, dien pastoor Graaf bij zijne gemelde plaats
beschrijving gaf. 

Uit de rekeningen van het Kerstmisgilde blijkt niet, — zeker omdat het er 
niets voor betaalde, — van den herbouw der Kerstkapel, wel dat in het 
jaar 1558 Glaes van Egmondt zijne reiskosten terugbetaald kreeg van dat hg 
uuyt laste van de vinders tot Utrecht geweest is aen mynen lieer de vicaris 
ende suffragaen om te vercrygen, dat men H oultaer ver setten soitde en dat 
in datzelfde jaar de leden van het Gilde stemden over de verplaatsing van 
het Kerstaltaar, die noodzakelijk zal zijn geweest tengevolge van de verbou
wing der Kerstkapel. Het hoofd der rekening van dat jaar vangt toch aan 
als volgt: 

Collectie van stemmen van gemeen gildebroeders ende zusters van lieyliqen 
Kersgilde om te versetten het heylicli Kersoutaer. 

Uit die collectie blijkt nog, dat alle leden van het Gilde voor de 
verplaatsing stemden behalve zij, die leden waren van het Gilde als eigenaars 
van deszelfs stoelen 2 en 16; van dezen zal de eigenares van stoel no. 2 niet 
gestemd hebben, waarschijnlijk omdat zij toen reeds gestorven was en die 
van no. 16 niet, wijl het recht op dien stoel in contest was. Van deze 
stemming werd een procesverbaal opgemaakt, waarvan het slot was als volgt: 

1) Hij was een afstammeling van Adriaen van Adrichem gezegd van Groeneven, den broeder 
van Pieter van Adrichem gezegd van Dorp. Zie mijne aanteekeningen betrekkelijk eenige Haar-
lemsche geslachten, afgedrukt in de Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem. 1807. 
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De personen hiervoeren gescreven ende voir thooft gequoteert hebben geconsen-
teert in de translatie van 't voirs. outaer op 't stedehuys ter tweede maéltijt 
vergadert zijnde den Sn dach in Januario anno 1558 stilo novo, weesende 
deken dirick van berckenroede, Henrick de Roo, Henrick van Watnelen ende 
Dirick van Huessen, vinders van den Kers gilde. 

Bij den verbouw der Kerstkapel is haar altaar blijkbaar gezet gewor
den nabij het graf van Pieter van Adrichem gezegd van Dorp, want zooals 
wij reeds zagen uit de rekening van het Gilde van 1569 had het toen geld 
te betalen omme te repareren de engelen, staende voor 't outaer, die gevallen 
wareyi door 't rueren van Pieter van Dorps sareke. 

Laatstbedoelde Pieter van Adrichem werd blijkens het reeds gemelde 
handschrift van zijnen naneef Pieter Adriaanszn van Adrichem van Dorp 
ter aarde besteld in de Kerstkapel en wel, zooals hij daarin schreef, in een 
kelder onder eene groote blauwe sarek met sijn waepen int midden des steens 
gehouwen, sijnde Adrichem gequartileert met Dorp of om beeter te seggen 
Uyterlier en de vier volgende quartieren op deese ordere 

Op welcke sarek stont gehouwen: 

»Hier leyt begraven Pieter van Dorp fundatoer deesser cappelle en 
starff burgemr van Haerlem XVCLXV den XX May." 

Deze zerk ligt thans nog in de Kerstkapel en daarop is nu nog zicht
baar, wat als voorzegd daarop werd uitgehouwen. 

Over de kosten van het verzetten van het Kerstaltaar bevat de reke
ning van het Gilde van 1559 de navolgende posten van ontvangst: 

Van Pieter van Dorp ontfangen, dat hem Claes Pieterszn ghegeven hadt voor 
't versetten van 't outaer ende tot die nieuwe voet 3 pond 7 schell. 
Van Adriaen van Groeneven voor H versetten van 't outaer 1 pond. 
Van Wouter van Stompijck als vooren van 't outaer te versetten 10 schell. 

Wegens de verplaatsing van het altaar was de vergunning van den 
Bisschop van Utrecht noodig om daarop nog de H. Mis te kunnen lezen; 
vandaar dat in de Gilderekening van 1559 deze post van uitgaaf voorkomt: 

Claes van Engmont om te verwerven van den biscop tot uuytrecht om te moegen 
misse te laten doen op den steen ende daerover bezegeltzz. of gebroeid heeft 
betaelt enz. 

5 

Adrichem 
Zaenen 

Dorp 
Almonde 



De broeder van Pieter van Adrichem gezegd van Dorp, Adriaen van 
Adrichem gezegd van Groeneven, die stoel no. 18 in het Gilde gekocht had, 
vei lijkte de Kerstkapel na hare verbouwing met een eikenhouten gestoelte, 
dat zijn afstammeling Pieter Adriaanszn van Adrichem van Dorp aldus be
schreef : 

Hg heeft in de corscapel, die sijn broeder sticlite, gegeven een ekelioute ge
stoelte met vier setels; boven ieder setel een ivaepen ; de twee eerste Adrichem 
gequartileert met Dorp, onder het eene stont A. v. G.; boven de derde stoel 
Zaenen, boven de 4e Almonde; dit gestoelte heb ick meenighmael gesien, staende 
tegens de westmuet van dito capelle; het was eenige jcieren vervoert naer 
St. Janskerck doch daernaer op sijn oude plaets herstelt en nu weedev iveghge-
noomen het sg door ouderdom vervallen of andersints. 

Een jaar vóór de verbouwing der Kerstkapel, alzoo in 1556, was 
daarvoor nog eene koperen kroon geschonken door den timmerman van der 
Hoist. \olgenderwijze staat dit vermeld in de rekening van dat jaar : 

Bet. het jonckwijf van Mr. Andries van der Horst, timmerman, in :t halen 
van de aoon, den gilde bg den voorn, van der Horst geschonken ende nu voor 
den kersoultaer hangt. 
i\ och an een touive, daer die croon an hanct ende voor 't scugren van de 
croon. 

Dit schuren had verder elk jaar plaats, zooals uit de rekeningen van 
het Gilde blijkt. 

In 1560 viel de kroon stuk doordien het touw versleten was, waaraan 
zij hing. Pieter van Adrichem gezegd van Dorp was nu weder de man, die het 
Gilde bijsprong in de betaling der kosten, die deze val aan hetzelve veroor
zaakt had, want de rekening van dat jaar houdt daarover het volgende in : 

1 ieten van Dorp van dat hg verlegt hadde in :t maicken ende repareeren van 
de cooperen croone, hangende in de ccipelle van den heylighen Kerst, die ge-
vallen ende gebroicken was. 
Eerst aen reparatie van de tacken.... 
It. van een gseren roede, daer de voors. croone aen hanget.... 
1 an t stofferen van de roede ende vergulden van vijff appelen.... 
Noch van 't drayen ende maken van deselve appelen.... 

Dit is liet laatste wat in de rekeningen van het Kerstmisgilde om
trent de versiering zijner kapel voorkomt. Niet lang daarna mocht zij aan 
hetzelve ook niet meer tot bedehuis dienen, omdat in het jaar 1578 de Her
vormden de Groote of St. Bavokerk van Haarlem in hun bezit namen en het 
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toen daarin met de uitoefening van den Katholieken eeredienst gedaan was. 
De archiefstukken van het Gilde zwijgen geheel en al er over wat bij die 
gelegenheid is geworden van de Kerstkapel en haren inhoud, alsmede van 
hetgeen noodig was om op het Kerstaltaar de Mis te kunnen doen lezen ; 
blijkbaar heeft men het te droevig gevonden om daarover iets aan te teekenen. 
Is de voorstelling juist, die S. Fokke gaf op zijne plaat getiteld: «De groote 
Kerk te Haarlem overweldigd door de soldaaten in 't jaar 1578,» dan werd 
toen alles in de kerk verwoest wat tot den R. K. eeredienst behoorde. 

In de Kerstkapel kon het H. Kerstgeheim op geen passender wijze 
worden herdacht dan door er, ter herinnering aan de groote gebeurtenis, 
welke in den eersten Kerstnacht onzer jaartelling plaats greep, het H. Mis
offer aan God te laten opdragen, maar daarvoor was een priester noodig en 
het Gilde miste in den eersten tijd van zijn bestaan de noodige fondsen^om 
dezen voor vast te kunnen bezoldigen. 

Het was wederom Willem van Schooten, de man, die, zooals wij 
reeds zagen, de Kerstkapel met een altaar verrijkte, welke aan het Gilde 
die fondsen verschafte. 

Hij deed dit den 26 Maart 1413, door op het Kerstaltaar drie weke-
lijksche missen te fundeeren bij eene akte, welke luidde als volgt: 

In den name Gods amen. Condt, kenlijc ende openbaer sy allen luyden, 
dat in den jare ons Heren dusent vierhondert ende derthien op den ses ende 
twinticlisten dach in Marte maecte, stichte ende fundeerde Willem van Scoeten 
met riepen rade ende goede voorsienicheit in vermeringe des dinste Gods ende 
in der eer des Heiligen Kersts, sïjnre liever moeder, der glorioser Maget Sinte 
Marien ende allen Gods heiligen een officie ende een dienst van drie missen 
ter weecke, ewelic duerende, te doen voir hem ende Machtelt, sinen ivive, voir 
houre beider ouders zielen ende dair sy 't voir begheren ende dese missen sal 
men doen in die prochikerc van Hairlem op 't outaer, staende in oestende 
van der kerck, dat Willem voirsr. daer heeft laten maken ende wyen in die 
eer van den Heiligen Kerst, op alzulke dage ende uren als die priester, die 
se doen sal, best bereyt mach ivesen, alsoe dat die drie missen voirsr. alle weeck 
op den outaer voim. ymmer gedaen worden, ende alst die priester toebrengen 
mach, soe ist Willems voirsr. begheren, dat men se doe op sekeren dagen in 
die  weeck  a l s  t sonnendaechs ,  swoendaechs  ende  svr idaechs  ende  to t  desen  o f f ic ie  
ende- dienst voirs. gaf ende bewijsde Willem van Scoten voim. alsulke gode ende 
lande als hiernae bescreven staen ende Willem voirseit Heer Jan van Scoten, 
priester, sinen zoen, lieeft bewijst ende ghegeven te bruken, te bezigen ende die 
ren ten  daer  o f f  fon t faen  Heer  Jans ,  s i jns  zoens  vo im.  levenlanc ,  a l soe  da t  
na Heer Jans doot voim. dese nagescreven goeden ende lande sullen eyghentlijck 
b l iecen  to t te  o f f i c ie  ende  d iens t  vo irs .  In  den  eers ten  een  recht  v ierendee l  van  
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vie> tliien morgen lancls ende ses ende dertich ghaerden, gelegen in den 
ambacht van t Scravenzande ende is geheten Teylingerlant, ghemeen liggende 
mit Heren Aerint Spiker, cononic in den Hage ende mit joncfrou Willem 
Jans weduwe van Scoten ende hair hinder, daer nu ter tijt Willems deel voirsr. 
°ft geit viet tien gouden dordrechtsclie gulden 'sjaers/ item noch een achten-
deel van negenthien morgen lands ende is ghenoemt die Monekye, gelegen in 
den ban van Veenhusen ende Oesterloec, ghemeen mit joncfrou Willem ende 
hare kinderen voirsr. ende mit Jan Tentemaker, daer nu ter tijt Willem van 
Scotens deel voirseit off geit negen gulden sjaers, dertien vlaemsche groet voir 
den gulden gerekent. Ende Willem van Scoten voirn. gaf over ende quyt scont 
tot des diensts behoef van den drien missen voirsr. alle toeseggen ende eggen-
dom van den goede ende lande voirsr. den kerekmeesters van Hairlem als 
kerekmeesters in deser manieren ende voirwaerden, dat die kerekmeesters voirsr. 
na Heer Jans van Scoeten, sijns soens voirn., doot ghienen priester desen 
dienst boven een jaer zeerkerlijc en sullen bevelen noch doen bewaren maer 
dat sg jaerlics een der oudsten van Willems voirseit nacomelingen off magen 
by hem nemen ende te samen mit enen eerzamen priester dan over dragen, 
die om Gods willen ende om hulp tot sijnre noetrast *) te hebben den dienst 
van den drie missen voirn. een jaer lanc doe ende bewaer in alre manieren 
als voirs. staet. Ende des soe sellen die keremeesters voirs. den priester voir 
sinen arbeit geven soe veel van den renthen voirn. als sy te samen eens mit 
hem worden ende dat hem betalen ende uutreyken van den eersten ende 
reetsten gelde, dat die keremeesters voirseit van de pachtenaers, die lant ende 
goede voirsr. dan bruuct hebben sullen ontfangen, alsoe dat die eersame 
priester ijmmer wel geloent worde. Voirt soe ist Willems voirs. wille ende be
geerten als die priester geloent is, soe watter elcx sjaers meer van den lande 
voirsr. incoemt ende dan over is gebleven, dat die keremeesters voirseit daer-
mede sullen theilich Kerstoutaer voirn. eersamelic verlichten, versieren ende 
verbeteren met outaerlaken ende andere dingen, die daer dan meest sijn be-
lioeftich. Ende opdat die keremeisters voirs., die nu sijn off namaels sullen 
wesen, in der eere Gods ende Onsz Liever Trouwen te naersteliker willen be-
uderen, dat die drie missen ijmmer gedaen worden als voirs. staet ende dat in 
der kereke rentenboeken jaerlix willen teykenen in eenre ewiger gedenckenisse, 
soe heeft Willem voirseit bewijst ende gegeven der prochikerck van Hairlem 
totter tijmmeringe behoef in rechter aelmisse een pondt sjaers op een liuus 
ende erve, leggende ende staende binnen Hairlem in die Damstrate twyschen 
Dirc Witcop ende een steghe, gaende an die ander zyde ende plach te wesen 
inne valcken. Ende waert, dat God verhoeden moet, als dat die keremeesters 
voirsr. hier versinnende in gevoelden worden ende den dienst voirn. niet en 
deden  bewaren  a l s  vo i r sr .  s tae t ,  soe  i s t  Wi l l ems  vo im.  wi l l e  ende  begheren ,  da t  

1)  Beteekent  nooddruft .  



die prior van die Reguliers, wonende buten Hairlem opten wondt. die gast-
huysmeesters, die heilige geestmeesters van Hairlem ende die bewaerrers van de 
zieken sallen dan te samen die renten van den lande voirsr. ophoeren ende 
den dienst van de drie missen voirn. daermede te laten bewaren ende voirt 
doen in alre manieren als voirs. staat dat Willems begheerte is, ter tijt toe 
dat die keremeesters voirs. den dienst voirseit weder annemen ende trouwelike 
doen bewaeren als voirs. staet. Ende opdat die prior, die gasthuysmeesters, 
die heilige geestmeesters ende die bewarers van de zieken voirs. tsamen den 
arbeit hier off om Gods wille annemen willen ende dat teykenen in hoir 
jaerlix rentenboecken om te meerre vermaninge, soe heeft Willem van Scoeten 
voirn. den Reguliers, den gasthuys, den heiligen geest ende den zieken voirs. 
elcx bewijst ende gegeven een pondt sjaers, leggende ende staende op liuse ende 
op erve binnen Hairlem na inhout der scepenenbrieve van Hairlem, die 
Willem voirseit hem daer off' ghegeven heeft. Deser instrumenten sijn vier 
ende sijn geleit een onder den prior van de Reguliers, een onder den kerc-
meesters van Hairlem, een onder den heiligen geestmeesters voirsr. ende een 
onder Willems voirn. erfnamen. 

De notaris, die deze akte verleden had, verklaarde aan het slot 
daarvan het volgende : 

Hanc vero ordinacionem dicti officii et fundacionem predictorum reddi-
tuum seu terrarum donacionem et assignacionem Wilhelmus de Scoten valere 
voluit et perpetue subsistere firmitati melioribus modo via jure causa et forma 
quïbus de jure aut consuetndine efflcacius valerepoterunt et debebunt. Similiter 
nee premissis omnibus ullam in contrarium exceptionem opponere nee prae- * 
missa casu aliquo revocare aut infringere sed ea perpetuo inviolabiliter et 
irrevocabiliter observare voluit et promisït, per suosque successores observari 
mandat, renuncians pro se et suis successoribus universis omni exceptioni doli 
mali in factum rei sic non gestae non actae et omni alii exceptioni atque 
jurisconsulti vel civilis auxilio aut defensioni quïbus contra premissa seu 
aliquid premissorum verbo vel facto ipse aut sui successores quoquo modo 
poterit seu poterunt se juvare. Super praemissis votis omnibus et singulis Wil
helmus de Scoten sepe dictus a me notario publico subscripto publicum vel 
publica ad documen et consilium cujuscunque sapientis in meliori forma sibi 
confici petiit instrumentum aut instrumenta tot quot erunt necessaria. Acta 
fuerunt hec in sacristia parochialis ecclesiae Hairlemmensis sub anno, indic-
tione, mense, die, hora et pontificatu quibus supra, presentïbus ibidem et astantïbus 
honestis viris et discretis dominis Egidio Struys. Symone Laen et Johanne de 
Scoten, presbyteiyis, nee non Garbrando de Zantvoerde et Everaerdo van Os, 
laycis dictae dyocesis, testibus fide dignis ad premissa testificandum vocatis 
specialiter el rogatis. 
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Zooals uit de voorschreven akte van fundatie blijkt, schonk Willem 
van Schooten daarbij aan zijnen zoon Jan het vruchtgebruik van de lan
derijen, die hij voor de drie wekelijksclie missen bestemd had, zoodat, eerst 
nadat Heer Jan van Schooten was komen te overlijden, de huren van die 
goederen door het bestuur van het Gilde konden verantwoord worden; 
eerst van af het jaar 1454 komen dan ook gedurende eenige jaren onder 
de ontvangsten van het Gilde voor de huren van dat lant tot tsGravensand 
ende tot Veenhuyse. 

Blijkens de rekening over 1482 verkocht het Gilde in dat jaar het 
land te 's Gravesande, nadat het reeds in het jaar 1472 het land te Ven
huizen x) verkocht had. 

Al was het ook dat eerst in het jaar 1413 drie Missen op het Kerst-
altaar gefundeerd werden, zoo leide men daaruit nog niet af, dat al niet reeds 
vroeger op dat altaar de Mis gelezen zal zijn. Er bestaat toch alle grond 
om aan te nemen dat dit werkelijk het geval is geweest, omdat de rekening 
van het Gilde over 1410 dezen post van uitgaaf bevat: 

Item dat si onsen priester gegeven hadden binnen dien jaer 12 pond en die 
van 1411: 
Item onsen cappellaen gegeven van drie missen 12 pond. 

De drie missen, waarvan de rekening van 1411 gewaagt, zullen ook 
wel wekelijksclie geweest zijn, omdat Willem van Schooten land bestemde 
juist tot het lezen van drie wekelijksclie missen en in 1411 het Gilde reeds 
een eigen kapelaan had; wie deze was, blijkt niet, doch de veronderstelling 
is niet gewaagd, dat hij was genoemde Heer Jan van Schooten. 

Behalve deze drie Missen werden vóór het jaar 1413 nog meerdere 
Missen van wege het Gilde gelezen, want volgens de rekening over 1412 
kreeg zijn kapelaan toen reeds 2 sc. van een misse op onse Kermisse dach, 
behalve 6 sc. tot sijn hoechtijt en werd dat jaar ook nog eene uitvaart of 
jaargetijde voor zijne afgestorven leden gehouden, daar toch in diezelfde 
rekening ook nog een post van uitgaaf voorkomt van vier stal kaersen te 
setten onder sielmisse. 

Ook in het jaar 1413 had zoodanige uitvaart van wege het Gilde 
plaats, vermits de rekening over dat jaar dezen post van uitgaaf bevat: 

Item van vier stal kaersen te setten doe wy tsamen misse hoerden ende men 
sielmisse dede over onser doeder broeder ende zuster ziele. 

Van een vast stipendium voor de zielmissen aan den kapelaan van 
het Gilde uit tekeeren blijkt dat jaar evenmin als vroeger. 

1)  Het  lag  volgens  de  rekening  van 1472 bi j  Hoorn.  
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In het jaar 1413 werden op het Kerstaltaar twee Missen gelezen op 
onser kermissedach en daarvoor werd door het Gilde 4 sc. betaald; blijkens 
de Gilde rekening van het daarop volgend jaar werden toen ook op Kermis
dag missen op het Kerstaltaar gelezen, want daarin komt deze post van 
uitgaaf voor: 

Item up den dach, dat up onse outaer Kermisse was twe missen gedaen, ge-
gheven den priesters elx 2 sc., facit 4 sc. 

Uit de omschrijving van dezen laatsten post valt ook nog op te 
maken, dat het niet alleen de kapelaan van het Gilde was, welke in het 
jaar 1414 de beide Missen van den Kermisdag las. Wat onder Kermisdag is 
te verstaan, meldt deze rekening evenmin als de vorige, denkelijk was die 
de dag, waarop de wijding van het Kerstaltaar plaats had. 

Na 1414 werden nog gedurende een paar jaren op Kermisdag twee 
Missen op het Kerstaltaar gelezen; de rekening van 1415 bevat daarover 
o. a. het volgende: 

Item up den dach dat up onse outaer Kermisse was twe missen gedaen boven 
onse (drie) missen, elx van hem (onse cappellaen) gegeven 2 sc. 

In het jaar 1417 kwam bij de beide laatstbedoelde Missen eene Mis 
op clen heiligen Kersdach, zoodat, zooals ook nog uit de rekeningen van het 
Gilde blijkt, in de eerste daarop volgende jaren twee Missen op Kermisdag 
en bovendien eene Mis op den heiligen Kersdach gelezen werden. 

Het is wel opmerkelijk, dat niettegenstaande het Kerstmisgilde werd 
opgericht om het Kerstfeest te vieren, in den eersten tijd van zijn bestaan 
geene bijzondere Mis van zijnentwege op Kerstdag werd gelezen, maar dat 
dit eerst eenige jaren na deszelfs instelling plaats had. 

De reden hiervan is onbekend. Later werd de ééne Mis van den 
Keistdag tot meerdere uitgebreid, terwijl die van Kermisdag ophielden te be
staan. Omtrent de Missen van Kerstmis bevatten de daarop volgende Gilde-
rekeningen deze posten van uitgaaf: 

1454. Item van ses misse, die gedaen warden upten heylich Kerstnacht up 
onse outaer, dair voir gegeven 6 st. 
1455. Item (betaald) van 7' misse, die gedaen warden up den heylicli Kerst
nacht up onse outair. 
1457. In den eersten (betaald) van zes missen laeten te doen upten heylicli 
Kerstnacht up onse outair. 
1458. Item upten heylich Kerstnacht up onse outaer gedaen zes missen, 
dair off gegeven 6 st. 

— 39 — 



1459. Item upten heylicli Kerstnacht tip onse outaer gedaen o misse, clair 
voir gegeven 5 st. 
1460. It. geg. twee stuyvers van twee missen, die gedaen worden up den 
heylicli Kerstnacht. 
1461. Item ghegheven van 2 missen op Kertsnacht, die op onze outaer gliedaen 
woerden. 
1462. Item van 3 mijssen, die gliedaen worden op onze outaer op den Kersdach 
ghegeven 3 st. 
1463. Item 3 stuuver nut glieleit op den heyligen Kerst nacht ende dach 
mijsse te doen. 
1464. Item 3 stv. uut gheleyt van mijsse te doen op den heylicli Kerst nacht. 
1465. Item (die paep) van 4 mijssen gliegeven 4 stvrs op den heylligen Kersdach. 
1466. Item ghegeven 4 stv. van 4 misse op Kersnacht. 
1468. Item 4 stuver van mijsse te doen op den heylicli Kers nacht. 
1469. It. uut ghegeven 4 stuvers van 4 mijssen te doen op den heiligen 
Kerstnacht lest leden. 
1470. Item 4 stuvers uut ghegeven op den heyligen Kerstnacht. 
1471. It. op den heylicli Kerstnacht ghegeven 4 st. van mijs te doen. 
1476. Item op den Kersdach van vier missen te doen leesen (bet.) 4 st. 
1479. It. weder uutgegeven in die hoeclitijt van Kersmis van missen opt out er, 
voer 7 missen 7 st. 
1480. It. gegeven 7 st. van missen te doen op die Kersdach op onse outer. 
1481. It. gegeven van missen die gedaen worden op den Kersdach 7 st. 
1484. It. 6 stuuvers van 4 misse op Kerstnacht. 
1488 en 1489. Item betaelt 22 stuuvers van twe jaren missen gliedaen op 
Kersdach. 
1491. Item in Kersnacht ende in de hoochtijt van Kersmisse betaelt van 
missen opt outaer. 10 st. 

En zoo blijven de rekeningen voortgaan tot het jaar 1523 toe, als 
wanneer de bijzondere Missen van Kerstmis en in den hoogtijd daarvan, 
met welk laatste blijkens de rekening van het jaar 1500 bedoeld werden 
dejaersdach ende derthiene dach, weder schijnen opgehouden te hebben. 

In de rekeningen van 1429 en 1430 komen behalve de missen op 
Kerstmis nog voor die van andere hooge feestdagen, want daarin staat 
toch het volgende: 

Item op den heiligen Kersdach ende op onse Kermisdacli ende andere hoech-
tiden misse te laten doen op onse outaer boven ons selfs misse bet. 6 st. 4. d. 

Het bleef echter bij die jaren, dat in de gilderekeningen vermeld 
werd, dat op het Kerstaltaar, behalve op Kerstmis, ook nog op andere 
hooge Christelijke feestdagen mis gelezen werd, met uitzondering dat in de 
rekeningen over de navolgende jaren nog deze posten daarover voorkomen: 
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1494. Item betaelt van missen op te outaer yedaen, ivant dat gilde geen misse 
en liadde, te weten tot lichtmisse, paessen, pinxen, alreheiligen ende op ons 
Vrouwen dagen binnen den voors. jaer 1494 te samen ende sacramentsdach 12 st. 
1495. Item van missen gedaen opte hoochtyden ende onsz lieve vrouwen daegen 
in den jaer van 1495 bij rendanten als voern. bet. 11 st. 
1496. Item voor missen gedaen in de hoochty den van paessen, pinxen, bamisse, 
heiligmis, sacramentsdach, onsz vrouwen daeghen ende andere in de voors. 
jaer 1496 bet. 14 st. 
1497. Item van die missen gedaen lichtmisse, paessen, pinxen, bamisse, heilig-
misse, sacramentsdach, assenivoensdach, op alle onsz liev vrouwen daighen ende 
andere in den jaere 1497 bet. 18 st. 
1501. Item betaelt van missen opte lioeclityde in de selve jare 1501 gedaen 4 st. 
1502. Item betaelt van missen opte hoechtyde in de selve jare 1502 op dat 
outaer gedaen 3 st. 

Waarschijnlijk zullen in de jaren, welke aan het jaar 1494 vooraf
gingen, op de andere hooge Katholieke feestdagen dan Kerstmis ook wel 
Missen gelezen zijn, en zullen dan op die dagen sommige der drie gefun
deerde wekelijksche Missen versteld zijn geweest, zoodat de vermelding in 
de rekeningen van 1494 en volgende jaren, dat er betaald werd voor Missen, 
gelezen op feestdagen, eene bijzondere reden moet gehad hebben. Wellicht 
was die reden een verschil van opvatting tusschen het Bestuur van 
het Gilde en deszelfs kapelaan omtrent hetgeen deze verplicht was 
voor het Gilde te doen, of wel eene minder behoorlijke plichtsbetrachting 
van dezen ; men kan het althans opmaken uit het volgende, dat vermeld 
staat in de rekening van het Gilde over 1497: 

Ende dat wy verstaen hebben, dat hy (heer Dirck onse cappellaen) veele van 
de selven twee singende missen1) gevaceert ende die niet gedaen en heeft ende 
hem vooï cortende ende hem ofslaende voor denselven tijt van vier jaeren 
4 Rijnlgl. 

Men kan het ook nog opmaken uit de omstandigheid, dat het Bestuur 
van het Gilde het in het jaar 1497 geraden achtte, zooals hierna zal wor
den medegedeeld, met den opvolger van laatstgenoemden kapelaan eene 
schriftelijke overeenkomst te sluiten over hetgeen hij als kapelaan van 
het Gilde te doen had. 

Zooals gebleken is uit hetgeen zooeven uit de rekening van 1497 is 
aangehaald, werden dat jaar niet gedaan de drie wekelijksche missen, 
welke ingevolge de fundatie van Willem van Schooten moesten gelezen 
worden, maar twee zingende missen. 

1) Zij waren die, welke, zooals later zal blijken, gekomen waren iade plaats dar drie wekelijksche. 
6 
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Het is niet onwaarschijnlijk, dat dit gebeurde, omdat het Gilde in 
verloop van tijd het beter geacht heeft, dat inde plaats van de drie lezende 
wekelijks twee gezongene missen zouden plaats hebben, want in zijne reke
ningen komt daarover het volgende voor: 

In die van 1477 : 

Item gegeven heer Clais, die Cappellaen voirsdat hy ghesongen heeft alle 
weecken twee missen, die hy gheleesen souden hellen enz. 

In die van 1479: 

Item ghegeven onse priester 32 st. van die missen te singen, die hy lesen sonde. 

En in die van 1480 : 

Item onse cappelaen ghegeven 32 st. van die mis te singen, die hy lesen soude. 

Latei zal de reden, waarom het Gilde de drie lezende missen, welke 
het verplicht was wekelijks te doen lezen, niet deed plaats hebben, geweest 
zyn geldgebi ek, daar toch in de rekening van 1493 deze post voorkomt: 

Item betaelt van missen in de lioochtijd van Kersmisse, tuant onse priesters 
out lof hadden ende men voortcin mer twee missen ter weecke doen en soude 
hy noode ende gebreck, dat men Dirck Thyebantszn letaelen moeste van H 
werck hy hem gemaeckt a) 

In 1497 ol daaromtrent ontsloeg het Gilde zijnen Kapelaan Heer Dirck, 
waai na het tot zijnen opvolger aanstelde Mr. Alfert Jacobszn bij een con
tract dat luidde als volgt: 

Op ten 3 dach in februario anno 1497 na den scrijven deser stede 
van Haerlem hebben Jan van Berkenrode, Dirck Potter ende Pieter Luyt-
genszn, \inders voornoemt, van dat Heilige Kersgïlde weghen angenomen 
ende overcomen mit meester Alfert Jacobszn, dat hy voortaen bewaeren 
ende doen sal op dat heilige Kersoutaer binnen die prochiekerk van 
Haerlem die vijf missen ter weke, die 't selfde gilde sculde ende behoort 
U doene ende dat als is gewoonlick van outs, te iveten twee singende ende 
d'andere drie lesende ende soe wanneer dat men om saike niet singen 
en sal, dat men se dan lezen sal. soe dat men se emmer op gewoon-
ücke dagen doen ende niet overslaen en sal hoe dattet sy. Ende dair-

1) Het was het werk voor den altaarbak, zooals wij op blz. 10 reeds zagen. 
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voor die voornoemde meester Alfert hebben ende ontfaen sal jairlicx, 
te weten voor die twee singende missen een pond groot vlaems ende voor 
die drie andere lezende missen tsamen achtalven rl. gulden, maikende al te 
samen voor die voors. vijf missen derthien rl. guld. thyen stuvers, tot 
twintich stuvers den gulden gerekent, diewelke hy hebben, nemen ende 
ontfanghen sal an de pachten op ten huysen ende erven binnen Haerlem, 
tselfde gilde toebehoerende, enz. 

Uit dit contract blijkt nog, wat tot dusverre uit de gilderekeningen 
niet bleek, dat het Gilde behalve de drie lezende missen, welke Willem 
van Schooten gefundeerd had, ook nog twee gezongene missen had te betalen. 

Welke die twee gezongene missen waren, valt uit zijne rekeningen niet 
op te maken. Onwaarschijnlijk is het niet, dat zij waren het beneficium 
duarum misscirum, quod habet Leydensis quidam, hetwelk volgens eene 
lijst van 1571 der beneficiën en officiën, die in de St. Bavokerk te Haarlem 
gesticht waren, op het H. Kerstaltaar was gefundeerd. 

Dit beneficie is in gezegde lijst, die achter het reeds meermalen aan
gehaalde werk van pastoor Graaf afgedrukt staat, niet nader omschreven ; 
onmogelijk is het niet, dat het was de vicarie, waarover genoemde pastoor 
t. a. p. blz. 47 schreef, dat zij den 19 September 1417 gesticht werd door 
Jan Pieterszoon Voet, cureit der parochiekerk van Rijnsburg, en daarna 
werd verbonden aan het Kerstaltaar; genoemde Voet zou volgens denzelfden 
pastoor Graaf de collatie dezer vicarie aan zich behouden hebben met be
paling, dat zij na zijnen dood zoude komen aan den oudste en naaste 
van zijn geslacht; blijkens denzelfden Schr. oefende Voet dat recht uit ten 
behoeve van eenen zekeren Willem Stuyfzant. 

Op dit beneficie slaat naar alle waarschijnlijkheid ook nog de navol
gende aanteekening, welke oorspronkelijk in de rekening van het Gilde van 
1519 voorkwam : 

Van gelycken is meester Claes Hals, priester, die een cappelrie heeft op H 
voirs. outair (het Kerstaltaar n. 1.) van een misse ter weke, met de vinders 
overcomen, dat hy jaerlicx geven sal voor een pont wasse zes stuvers, enz. 

Aan deze zienswijze obsteert niet dat in de aanteekening slechts van 
eene Mis melding gemaakt, terwijl in voorbedoelde lijst van 1571 vermeld 
staat, dat het beneficie bestond uit twee Missen, daar toch, zooals wij 
hiervoren reeds zagen, de vicarissen van een altaar zich oudtijds niet altijd 
precies aan hunne verplichting tot het lezen van missen hielden. 

Gemelde aanteekening is later in de rekening van 1519 doorgeslagen 
en wel op grond, zooals op zijde daarvan geschreven staat: 

Dit is meester Claes, overmits dat hy hem beclaech.de, weder overdragen ende 
op zijn eerbaerheyt laten staen, hopende, dat hy 't gilde van een goet testa
ment voirsien sal, dairom doirgedaen. 

- 43 — 



— 44 — 

De hoop, dat Mr. Hals het Gilde bij zijn testament goed zoude bedenken, 
schijn tuinen later te hebben laten varen, want in de rekening van het Gilde 
over 1525 staat de volgende post van ontvangst vermeld: 

Van meester Claes Hals, priester, van geileken van een misse ter weecke up 
t selve outaer ontfangen vijff stuvers nae uuytwisinge sekerer overcomst by 

deken ende vinders mit hem gedaen ende dit van H eerste jaer verschenen 
anno 1526. 

Van eene beschikking van Mr. Hals ten bate van het Gilde bliikt 
dan ook niets. J 

In 1197 werd nog een ander beneficie op het Kerstaltaar gefundeerd n I 
dat, waarvan m de meerbedoelde lijst, welke als voormeld achter het werk 
van pastoor Graaf staat, gezegd wordt: habet m. Simon Simonis, habetaue 

vjnissam quotidianam. 
Pastoor Graaf deelt over dit beneficie in zijn werk op blz. 48 *) 

mede, dat het den 1 Juli 1497 gesticht werd door de gemeente Haarlem 
opt outaer in de groote kereke binnen Haerlem daer die voors. Claes (Claes 
van Ruyven, schout van Haarlem n. 1.) begraeven legt en dat die stad zulks 
had moeten doen tot straf, haar op 6 Juni 1492 door den Hertog van Saksen 
als stadhouder-generaal opgelegd wegens den moord, die in April van dat 
jaar bij den opstand van het Kaas- en broodvolk op genoemden schout en 
twee harer schepenen was gepleegd. Deze schout was niet, zooals men uit 
de gelijkheid van naam en voornaam zoude kunnen opmaken, de Claes van 

w-'n ^ St°el hl h6t H• Kerstmis£ilde bezat. Hij was de zoon 
van Willem van Ruyven, die wederom zoon was van Claes van Ruyven en 
Agmese van Schooten, welke ook een stoel in het Gilde had. Ziine vrouw 
was Maria van Cats, die, zooals uit Simon van Leeuwen's Ratavia Illustrata 
blijkt na zijne vermoording (welke op het Stadhuis te Haarlem plaats had), 
van het Kaas- en broodvolk zijn lijk, gekapt en in eene mand gepakt, thuis 
kreeg met deze boodschap er bij: 

JONKVROUW VAN RUYVEN 

DESE BOUTJES KON DY KLUYVEN. 2) 

'!et alna.i;'(hftwetk past00r Graaf 1 a" p- blz- 48 vermeldde, het 
vas, blijkt hieruit, dat zooals hiervoren al op blz. 27 is mede-

1)  Zie  nog Graaf  t .  a .  p .  b lz .  94 .  

ol 'jooï ™VuaJTn °!lochL t SepaaId ee" Z0°" Huye va" Huïven' aa" wien nicht Josina 
echte l ieden Claes  van 'Ruwen en A ^ a n  Ruyven,  (d ie  de  kle inzoon was  van de  voornoemde -  ̂  zzz'zzr: ™  -  - 8  ~  



gedeeld, de schout Claes van Ruyven, begraven werd in het graf, dat zich 
onder het Kerstaltaar bevond. 

De Mis, welke op dat altaar als zoenoffer voor diens vermoording 
moest gelezen worden, was eene dagelijksche; zij werd gedaan door een 
priester, die door den Graaf van Holland met de voor die mis gefundeerde 
vicarie werd begiftigd, terwijl het stipendium voor die mis door de stad 
Haarlem moest worden uitgekeerd. 

Over laatstgezegde Mis komt in de rekening van het Gilde van 1519 
deze aanteekening voor: 

De priester, bedienende de cappelrie van een misse dages, gefondeert op't heylich 
Kersoutaer over de doot van Claes van Ruijven, is met de vinders overcomen 
dat hy voir dat waslicht ende ornamenten mede te gebrugcken ende te besigen 
alle jair geven sal drie Rijnsguldens, blyckende hg een instrument, dairvan 
wesende. 

De rekeningen van 1520 en volgende jaren houden dan ook over 
deze Mis den navolgenden post van ontvangst in : 

Van de priester ontfangen, die de misse bewaert van claes van ruiven up '£ 
heïlich Kersoutar van 't waslicht ende dat hg gebruicht ende besicht de orna
menten ende dat van twe jaren verschenen tot enz. 

Laatstbedoelde priester was meester Willem, pastoor op Texel; hij 
stierf in 1531; zijn opvolger, althans een zijner opvolgers, is geweest Jan 
van Goch; deze betaalde aanvankelijk aan het Kerstmisgilde niets, daar toch 
o. a. in de rekening van 1543 vermeld staat: 

Van de missen van Rugven daerover teghens meester dirick van schor el in 
den naeme van meester jan goch ghecompozeert is ende niet ontfanghen, ergo 
hier voir memorie. 

Eerst in 1548 betaalde die priester aan het Kerstmis gilde wat zijn 
voorganger meester Willem daaraan beloofd had, zooals blijkt uit den vol
genden ontvangstpost van dat jaar: 

Van de missen van Rugven daerover Vanderen tg den compositie gemaict is by 
meester Dirick van Schoirle in den naem van meester Jan van Goch als 
vicaris van de beneficie oft vicarie, gelegen opten hegligen Kersoutaer, is be-
taelt bg denselven Mr. Dirick, alspmr ende gemacliticht van denzelven Goch voor 
het tweede ende derde jaere van de voors. compositie de somme van zes pon
den, die gestelt ende gereeckent als ontfangen, 6 pond. 
Aengaende H eerste jaer sustineerde Mr. Dirick betaelt ende gelevert te hebben 
in handen van Henrick van Berckenroede als vinder indertijt van den voors. 
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yliilde, die daeraff f/heen kennisse en seyde te hebben, dairomme alhier van 
'tzelve ende oick van d'andere resterende jaeren memorie. 

Na mr. Jan van Goch kreeg mr. Gornelis Claeszn, priester van het 
St. Margretenklooster, het beneficie der missen van Ruyven en betaalde hij 
dan ook aan het Gilde voir waslicht, gebruyck van ornamenten ende anders. 

In 1564 werd nog eene Mis op het Kerstaltaar gefundeerd; 
immers in dat jaar stichtte Petronella Moet, dochter van Nanninck Tapper, 
en weduwe van den bierbrouwer Adriaen Janszn Lou, welke Petronella in 
de dikwerf bedoelde lijst, die achter het werk van pastoor Graaf staat, ge
noemd wordt Petronella Nannonis, enchusana, soror D. Ruardi Tapper, op het 
Kerstaltaar eene wekelijksche Vrijdagsche II. Mis ter begeving van het 
Kerstmisgilde; hiervan werd eene akte opgemaakt, welke luidde als volgt: 

Wy Jan Matijszn en Philippus Vermaet, schepenen in Haerlem, oircon-
den. dat voor ons ghecomen sijn Pieter Frederickszn Deyman, deeken, Dirrick 
van Huessen, Cornelis Tymanszn ende Loeff Baertszn, vinders van den heyly-
ghen kersghilde binnen der prochiekerck derselve stede, midsgaders Wouter 
van Bekesteyn, Pieter van Dorp, Adriaen van Groeneven, Ludolff Ghijsbertszn 
ende Henderich van Wamelen, medebroeders van 't voirs. ghilde ende hebben 
voer hem selven ende in den name ende van weeghen den ghemeenen ghilde-
broeders van 't voirs. ghilde. die nu zijn off' hier naemaels noch ancoomen 
mooglien, anghenomen ende ghelooft, annemen ende ghelooven midts deesen om 
die sacrificye ende dienste Goods te vermeerderen alle vrydaghe van nu 
voort an ende ten eewyghen daghen gheduerende 's margens te acht uuren by 
een goet eerbaar priester te doen celebreeren ende leesen een misse opt heilieh 
Kersaltaer, staendc in de capelle an de noortzyde van de voirs. kerke in de 
welke die voirs. priester ghehouden zal weesen te bidden voor Pieter Nannick 
Tappersdochter, huere ouders, haren man Adriaen Janszn Low, mit haren 
soon ende heuren vrienden zielen. Ende sal die voirs. priester, als hy die 
misse gheleesen heeft, ghehouden weesen tot elke reyse te gaen op 't graff' van 
dezelve Pieter Nannicksdochter, leggende an de zuytsyde van 't voirs. altaer 
ende aldaer leesen den psalm de profondis mette collechte fidelium, ten ware, 
dat die voirn. priester versocht ende ghebeeden worde omme op een laeter uure 
te leesen ende een grafgange daer omtrent te bewaren, dat hem bg advyse ende 
consente van den ouste cappellaen van de voirs. kerke, daer d'ooge op hebbende, 
gheoorloft zal weesen, behoadeliken, dat hy in die misse ende na die misse sal 
doen, dat hy in ende nae die misse voirs. schiddicli was te doen. Ende oeck 
ZIJ luyden, comparanten voirs., hier en booven te houden ende te beschicken tot 
vorderinge van deese misse voern. eerlick misghewaet op hueren costen met allen 
anderen toebehoerten ende oick twe barnende ivaskaersen op 't altaer ende dat 
oeck in ghelyke manieren ten eewgghen daghen gheduerende. Ende indien het 
ghebuerde, dat ZIJ luyden, deeken ende vinders voirs. ofte successoors, gheen 
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eerlick heer hier toe en conden verwillyghen off indien die heer, die anghenoo-
men ware, die misse op den vrydaghe niet en lase in forme alsvoren maer dat 
versuimde, soe sullen zy luyden schuldich weezen ende beloofden sg luyden, 
comparanten, dan daervoren uuyt te reyken ende te geven, soe dikwils ende 
telken reyse dat gliebenren sal, drie brabantsche stuivers in handen van den 
ousten cappellaen daer in der tijt weesende, die alsdan zelve off' yemandt van 
zyne meedegebroeders, daertoe bewillicht, op dat uure te graeff sal coomen in 
sijn coercleet ende aldaar doen dat die priester voirs. gliedaen sonde hebben. 
Ende om alle 't gundt voirseyt is eeweliclien gheduerende te onderhouden ende 
te voldoen al tot coste ende laste van de gilde voirs. bekenden die voirn. com
paranten, achtervolgende H consent ende instemminge van de ousten des 
gildts, tot behoeff van denselffden gilde daer voren ontfanghen te hebben van 
voirn. Pieter Nannincksdocliter in ghereeden glielde die somme van hondert 
acht ende tsestich carolus guldens van veerticli grooten vlaems H stuck, ivel 
verstaende in alle gevalle cd 't gundt voirseyt is niet gheobstrueert ende die 
voirs. misse in een half jaer niet gliedaen en wordt, soe hebben die voirs. 
comparanten overghegeven ende geconsenteert, dat die naeste van des voirs. 
Pieter Nannincksdocliter bloede, indien alhier binnen deeser steede yemandt 
ghevonden wordt, off in sijn plaetse die ouste kerckmeester van de voirs. kerke 
mitte pastoor ende ouste cappellaen derselven kerken den deeken ende vinders 
van 't voirs. gïldt in der tijt weesende, zullen moglie dwijngen alle die voirs. 
poincten ende condycyen gheheelyken te observeer en off die penninghen in 
ghelyker waerde, ats sy luyden, comparanten, die van de voirn. Pieter Nan
n i n c k s d o c l i t e r  o n t f a n g h e n  h e b b e n  i n  h u e r e n  h a n d e n  t e  r e s t i t u e e r  e n ,  z o e  d a t  
die deeken ende vinders voirs. in sulken ghevalle oeck ontslaghen sullen 
weesen van cdle die voirs. lasten, niettyeghenstaende H voirs. eewicli verbandt, 
welke penninghen die drie mannen liiervoir glnenomineert, inglievalle als voirn., 
weederomme zullen bestellen an een van de godtshuysen, memorye off anderen 
kerckmeesters, die de voirs. lasten op 't voirs. altaer sullen willen annemen, 
des sal die misse een half jaer nae dusdanighe veranderinge vaceeren, ten 
eynde die voirs. penninghen daer intusschen moghen renten, van welke renten 
die drie mannen vernoemt dan in der tijt weesende elx sullen hebben voer 
liuere moyten eenen carolus gulden van twinticli brabantsche stuyvers. zoe 
dick alst zal gliebueren. Al sonder arcli. 23 Dec. 1564. 

Nadat laatstbedoelde fundatie was geschied, vindt men in de rekeningen 
van het Gilde vermeld, dat van wege hetzelve op het Kerstaltaar gedaan 
werden twee singende ende een lesende misse ter weecke, alsmede een eewyghe 
vrydaechsmis over die siel van Pieter Nannincxdochter, daer 't voirs. ghilt mede 
belast is. 

Van bedoelde twee zingende missen alsmede van het Kerstaltaar, 
waarop zij geschiedden, wordt in de lijst van 1571, welke als dikwerf gezegd 
achter het werk van pastoor Graaf staat, nog gezegd: 
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Altaris nativitatis dominicae estque contubernii ejusdem (het weversaltaar) 
habetque missas quae cantantur duabus diebus niartis et mercurii. 

Behalve dat er in de Kerstkapel mis werd gelezen, werd er, en wel 
des avonds, ook nog lof gehouden; het Gilde had daarvoor geene andere uit
gaven te doen dan de daartoe benoodigde kaarsen te leveren. 

De lijst van hen, die kapelaans van het Gilde waren, is zoo niet vol
ledig, dan toch vrij volledig uit deszelfs rekeningen op te maken. 

De eerste kapelaan zal geweest zijn Heer Jan van Schooten, zoon van 
Willem, die, zooals wij reeds zagen, op het Kerstaltaar drie wekelijksche 
missen fundeerde ; uit de rekeningen blijkt evenwel niet, dat Heer Jan kapelaan 
van het Gilde was. 

In 1421 was kapelaan van het Gilde Gerijt die blote. Heer Jan van 
Schooten leefde toen nog, zooals uit de rekening van 1422 blijkt,. x) 

In 1444 was gildekapelaan Heer Adriaen Zuytvoet, onse priester, 
zooals hij in de rekening van het jaar 1454 heet; uit diezelfde rekening 
blijkt t.e\ens, dat hij toen al tien jaren lang kapelaan van het Gilde was ge
weest, want ( volgens haar werd hem toen uitbetaald den afterstal als van 
den tien jaren, die liy ons gediend lieeft, die voirleden sijn. 

In 1 4Ö;j was kapelaan Heer Claes, die in de rekening van 1484 genaamd 
wordt Meester Claes van Berkenroede. Hij stierf in 1484 en werd no£ in 
datzelfde jaar opgevolgd door een anderen kapelaan, want in de rekening van 
dat jaar staat: 

Item Heer Hun ge Claeszn anghenomme. 

In 1489 was kapelaan Heer Gherijt Lou, die in 1492 en 93 noj? een 
medekapelaan had in den persoon van Mr. Claes Gijsp. 2) 

In 1493 werd kapelaan Heer Dirck Dirckszn, die in het jaar 1497 
ontslagen zal zijn, omdat hij, zooals wij op blz. 41 en 42 reeds zagen, de 
missen die hij verplicht was te lezen, niet deed. Hij werd nog datzelfde'jaar 
als kapelaan opgevolgd door: 

Meester Alfert Jacobszn. 
In 1501 was kapelaan Heer Joost. 

1) Daarin staat toch: Item soe leverden die oude vinders den nu wen vinders over een doese 
nut elve brieven ende dese doese mitten brieve heelt onder l.aer Jan van Schoten priester. 

2) ln de rekening van 1488 en 89 wordt gezegd: Item die priesters betaelt te samen van die 
missen te doen op dat he.lige Rersgilts outaer 17 rijns. guld. 7 st.; er was alzoo ook in die jaren 
meer dan een priester aan dat altaar verbonden. 



In lol2 Heer Willem Janszn, priester, üe rekening van dat jaar be
helst over hem het volgende: 

Eerst zoe was Heer Willem Janszn, priester, angenomen ende began te dienen 
als cappellaen van 't heylich Kersoutaer upten i9en dach in September anno 
lot2, van wekken dienst hg hebben soude 13V2 Rijnsgulden 'sjaers. 

In 1515 werd Meester Jacob Glaeszoon kapelaan van het Gilde, het
welk in de rekening van dat jaar aldus vermeld staat: 

Item betaelt meester Jacob Glaeszoon, diewelke angenomen is in de stede van 
de voers. Heer Willem omme cappelaen op 't voers. outaer te wesen, die jair-
licx hebben sal 't oude loert, alzo 131/2 Rijnsgl. 

In 1523 was Heer Cornelis cappellaen van :t outair, zooals de kapelaan 
van het Gilde in de rekening van dat jaar genoemd wordt; in 1537 Meester 
Jacob Claeszn en in 1545 Heer Reyer Claeszn, over wien de rekening van 
laatstgezegd jaar inhoudt: 

Heer Reyer onse cappellaen, betaelt van een jaer dienst upt outaer ghedaen, 
hem by de oude vinders anghenomen. 

In 1553 was kapelaan van het Gilde Heer Claes Zwart, of, zooals hij 
in de rekening van 1559 heet: Heer Claes Gherritszn. 

In 1560 was het Mr. Henrick Quirijnszn, of, zooals hij in de reke
ning van dat jaar betiteld werd: pastoir van den ghilde. 

In 1561 was het weder Heer Claes Zwart. 
In 1565 was eerst Heer Gerij t Heye, presbyter, zooals het in de 

rekening van dat jaar heet, cappellan van de ghilde x) en vervolgens werd 
blijkens de rekening van dat jaar Heer Lourys, presbyter, nu cappellaen (van 
bet Gilde) benoemd. 2) 

Heer Lourys, die in de Gilderekeningen ook wel genoemd wordt 
mijn heere pater lourijs en heer Lourys Corneliszoon, priester, bleef kapelaan, 
of, zooals hij later geheeten werd, pastoor van het Gilde, zoolang als hetzelve 
in de tegenwoordige Protestantsche St. Bavokerk van Haarlem den Katholieken 
«eredienst mocht doen uitoefenen. Hij was de laatste kapelaan van het Gilde. 

1) In de rekening van 1558 wordt van hem gezegd dat hij regent was van het H. Geesthuis en 
dat hij alstoen ook was collecteur der grondrenten van het H. Kerstmisgilde. 

2) In de rekening van 1565 komt deze post van uitgaaf voor, die hem betrof: Tot Hunch Janszn 
is verteert (door het Bestuur n. 1.) doe z>/ die pastoer aen naemen 2i st. Op zijde van dien post 
staat geschreven: ZIJ dit voort meer besteet (het aannemen van den kapelaan n. 1.) zonder ghelach 
daer op te houden. 

7 
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De kapelaans van het Gilde hadden eene vaste bezoldiging uit de fun
daties, welke op het Kerstaltaar voor Missen waren gemaakt, voor zooverre 
het Gilde althans over die stichtingen het beheer had. 

\ óór dat die lundaties werden gemaakt hadden de kapelaans van het 
Gilde echter ook al reeds eene vaste bezoldiging, want in de rekeningen van 
de navolgende jaren komen dienaangaande deze posten van uitgaaf voor: 

1410. Item, dat si onsen priester geg. hadden 12 pond. 
1411. Item onsen cappellaen gegeven van drie missen 12 pond. 
1412. Item van onsen cappellaen van drie missen gegeven 12 pond. 
1413. Item onsen cappellaen van drie missen gegheven 13 pond 10 sc. 
1414. Item onsen cappellaen van drie missen ter weke te doen gegeven 13 pond 
14 sc. 
1415. Item onse cappellaen van drie missen te weke op onse outaer te doen 
13 pond 14 sc. 
1416. Item onse cappellaen van drie missen ter weke op onse outaer te doen 
14 pond 2 sc. 
1417. Item onse capellaen van drie missen ter weke op onse outaer te doen 
14 pond 8 sc. 
1418. In den eersten onse capellaen van drie misstn ter weke op onse outaer 
te doen drie gouden nobel, den nobel gerekent voir 57 boddr. 
1419. In den eersten onse cappellaen van drie missen ter weke op onse 
outaer te doen drie gouden nobel, den nobel gerekent voir 6pond, facit 18pond. 
1420. In den eersten onse cappellaen van drie missen ter weke op onse outaer 
te doen drie gouden nobel, facit 19 pond 16 sc. 
1421. In den eersten onsen cappellaen van drie missen ter weecke op onse 
out ah te doen drie gouden nobel, facit 22llz pond ende also H. Gerijt. onse 
cappellaen, een veirdel jaers uutlacli om der sterfte, so heeft liy ontf. 17 pond 4 sc. 

Na dit jaar liet het Gilde door zijne kapelaans bijna geregeld elk jaar 
inlteuren de aan hetzelve toekomende grondrenten, waarvan zij dan af kon
den houden hun stipendium voor het lezen van missen, welke op het Kerstaltaar 
ter begeving van het Gilde gefundeerd waren, zooals men reeds heeft kun
nen zien uit het hiervoren op blz. i3 medegedeeld contract van 3 Februari 
1497. 

Van daar dat in de rekening van 1422 het volgende vermeld staat: 

Uutgegheven in den eersten onsen cappellaen van drie missen ter weecke op 
onse outaer te doen drie gouden nobel, facit 22 pond '10 sc. ende hiervoir 
heeft hy ingemaent ende opcjeboert (ende voir sijn 12 sc, die te hochiijt plach 
te hebben), onse srnale renten op huysen ende hoffsteden binnen Hairlem. 

En in die van 1423: 
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In den eersten onsen cappellaen van drie missen ter weecke op onse ontaer te 
doen drie gouden nobel en de hiervoer heeft heter Gerij t die blote, onse cappel
laen, ingemaent ende opgeboert onse smale renten op huysen en hofsteden binnen 
Hairlem gelijc voirsr. staat. 

Ontving de kapelaan van de grondrenten niet genoeg om te kunnen 
komen aan hetgeen hem voor de gefundeerde missen verschuldigd was, dan 
paste het Gilde het te kort bij, zooals uit meerdere rekeningen blijkt, o. a. 
uit die van 1501, waarin daarover het volgende voorkomt: 

Itetn betaelt Heer Joost, cappelaen van 't outair, van dat hy jairlicx van de 
pachten, die hy voir syne missen ontfancty te cort comt. 

En uit die van 1517, waarin staat: 

Eerst meester Jacob Claeszn, cappellaen van 't voirs. outair, heeft jaerlicx van 
zyne dienst dat oude loon, te weten IS1/2 rijnl. gulden dair van hem geassig-
neert zijn alle jair tfontfangen van de pachten 12 rijnl. gl. ende een bras-
penninck, ende Ity seyt niet meer dan of te connen gecregen dan II rijnl. gl. 
18li<z st., ivant Margriet Tliybantszn weduwe onthout hem 2V\2 st. ende een 
arm vroutgen een oort stuvers, aldus comt hem noch enz. 

In 1519 was Meester Jacob Claeszn met zijne jaarwedde van 13V2 Rijnl. 
gulden niet meer tevreden en werd die daarom vermeerderd, wat in de re
kening van dat jaar volgender wijze vermeld staat: 

Deselve meester Jacob, die hem beclaechde dattet oude loen te cleyn 11KIS ende 
niet langer dairom dienen en woude, zoe dat de vinders met hem overcomen 
zijn ende tselve loen :s jaers verbetert hebben 30 stuvers. 

In 1523 behoefde de kapelaan van het Gilde de grondrenten niet 
meer te innen om zich zelf daaruit te betalen, doch deed hij dit voor een 
extra loon, zooals blijkt uit den navolgenden post der rekening van dat jaar; 

Item gegeven Heer Cornelis, cappellaen van 'f outair, van de pachten te 
gaderen den tijt van twee jaeren 20 stuv. 

Maar reeds het volgend jaar liet hij dit werk over aan Arend Diertszn, 
den dienaar van het Gilde, zooals ook de waardigheid van zijn ambt medebracht. 

In het jaar 1527 werd de jaarwedde van den kapelaan verhoogd tot 
15 pond en in 1545 werd zij gebracht op 22 pond van 40 grooten Vlaamsch. 

De kapelaan Gerijt Heye inde daarop weder voorliet Gilde de grondrenten 
doch bleef in 1565 daar geld op schuldig. Zijn opvolger lieer Lourijs Corneliszn, 



die daarna kapelaan van het Gilde werd, belastte zich niet met het innen der 
grondrenten; hij kreeg van het Gilde eene jaarwedde van 25 pond, waarvan 5 
pond van wege de fundatie van Petronella Moet Nanningsdochter; hij had 
voor het Gilde slechts te doen twee zingende en eene lezende mis 's weeks 
en van wege laatstbedoelde fundatie eene wekelijksche mis op Vrijdag, 
zooals hiervoren op blz. 46 reeds is vermeld. Nadat de Hervormden in 
het jaar 1578 de St. Bavokerk in hun bezit hadden genomen ontving Heer 
Lourys geene jaarwedde meer totdat zij hem wegens zijnen armoedigen 
staat door het Gilde in 1580 weder werd uitgekeerd, wat in de rekening 
van dat jaar aldus vermeld wordt: 

Den 10 Augusti anno SO nocli betaelt in handen van onsen pastoor Heer 
Laurens tot vermaninge van zeediere gildebroederen, als wy lestmael opten 
doele vergadert waren (voor den maaltijd n. 1.) ende liem alsdoen mits zynen 
armoede genoech toegesegt werden ende hg tzedert den jaere achtenzeventicli 
nget geliadt en liadde de som van twaelff gulden tliien stuvers op twee jaeren. 
compt. 12 p. 10 st. 

De vermelding, dat hij het stipendium kreeg voor het oproepen van 
eenige gildebioeders tot den maaltijd, alsmede uit hoofde van zijne armoede, 
geelt giond te \eronderstellen, dat het hem na 1578 niet mocht gelukken 
om in het vei borgen voor de levende en overleden Gildebroeders en zusters 
de Mis te lezen. 

\ an af het jaar 1580 ontving Heer Lourens van het Gilde eene jaar
wedde van 12 pond wat duurde tot aan zijnen dood toe, die in het jaar 1607 
plaats had i). Na zijn overlijden had het Gilde, als gezegd, geenen kapelaan 
meer, maar toch werd toen nog gedurende eene lange reeks van jaren de jaar
wedde voor dien geestelijke pro memorie in de rekeningen uitgetrokken 
denkelijk in de hoop van nog eens een eigen kapelaan te kunnen aanstellen' 
eene vei wachting, die echter tot nu toe niet is kunnen verwezenlijkt worden. 
Ziehier hoe o. a. in de rekening van 1607 deze memoriepost omschreven staat: 

Alsoe heer Louweris Corneliszn, pastor van 't corsgilt, in den Heere gerust 
is anno 1607 ende alsnoch niet en es geordonneert hoe men met de penningen 
sal handelen, tsy tot aennemen van een ander ofte deselve penningen te be
steden aen den armen ofte met eenige andere genoechgelycke middelen deselve 
te gebruyeken, staet ter discretie van dekens, vinders ende gemene gildebroe-
ders, ergo memorie. 

DeklnInendeVindersinpg T ^ ̂  1604 Staat Ve,'meld' dat heer Lourens met consent van 
de rekening van ^606 hÜ ^ lavK Hetzelfde staat « 
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En in die van 1617: 

Alsoe van t jaer 1600, dat Heer Louris Corneliszn, in syne leven 'pastor van 
t Kersmisgilde overleden is, tot nu toe in alle de voorgaende reeckeningen 

wel by memorie versocht es geweest aen wie ende waertoe men de sesse ponden, 
die den voornoemden pastor alle lialff jaren placli te genieten, employeren ende 
gebruycken zoude, maer evenwel noyt eenige finale resolutie daarop genomen 
ende gevolcht en is, die nochtans om goede consideratiën wel genomen behoort 
te werden, soe stelt daeromme den rendant tselve wederom alhier tot discretie 
ende definitie van de jegenwoordige deekens ende vinders als daertoe geautho-
rizeert by 't vierde articule van de ordonnantie ende dient voor Memorie. 

Behalve de vaste jaarwedde, waarvan hiervoren de rede was, ontvin
gen de kapelaans van het H. Kerstmisgilde van hetzelve gedurende eene 
lange reeks van jaren nog andere inkomsten. 

Zoo komt reeds in de rekening van 1412 voor, dat de kapelaan ont
ving 6 stuiv. tot sijn lioechtijt, wat telken jare daarna geschiedde tot 1438 
toe ; de rekeningen van het Gilde vermelden niet wat hier onder hoechtijt 
te verstaan is, zoodat ik er mij liever van onthoud daarvan eene verklaring 
te geven. 

Verder ontvingen de kapelaans van het Gilde een stipendium voor de 
H. Missen, die zij deden boven de vastgestelde, zooals wij reeds hebben 
kunnen zien uit hetgeen de rekeningen inhouden over de missen op de 
Kerst- en andere hooge feestdagen ; duidelijk blijkt dit o. a. uit den post, 
welke reeds uit de rekening van 14'29 aangehaald is, voor zooverre die nl. 
inhoudt: 

Item op den heiligen Kersdach ende op onse Kermisdacli ende ander hoech-
tiden misse te laten doen op onse outaer boven ons selfs misse betaelt 6 st. 4 d. 

Hetzelfde staat vermeld in de rekening van 1430, vermits deze daar
over inhoudt: 

Item op den heiligen Kerstdach, op onse Kermissedacli ende op anderen hoech-
tyden misse te laten doen boven ons selfs misse. 

Nadat reeds sedert lang het gebruik had opgehouden, dat het Gilde op de 
hooge kerkelijke feestdagen extra missen liet doen, kreeg de kapelaan van 
het Gilde toch nog altijd een extra stipendium voor de Missen, welke hij 
op Onnoozele Kinderendag op het Kerstaltaar deed, zooals o. a. blijkt uit 
de rekening van 1547, waarin daarover het volgende voorkomt: 
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JJp alre kinderen (lach telck jciere van missen te celebreren enz. betaelt. 

Ook ontving de kapelaan van het Gilde een extra stipendium wanneer 
hij eene Mis zong, die hij slechts behoefde te lezen, zooals o. a. staat in de 
rekening van 1479: 

Item (/hegeven onse priester 32 st. van die missen te singen die hylesen soude. 

Wijders ontving de kapelaan nog van het Gilde eene extra bezoldiging 
voor liet dragen van het kasuifel op H. Sacramentsdag. Wat dit beteekende 
wordt in de rekeningen niet nader omschreven doch men mag aannemen, 
dat het was, dat te Haarlem op H. Sacramentsdag een omgang plaats had 
en dat daaraan het H. Kerstmisgilde deelnam, met zijnen kapelaan in mis
gewaad aan het hoofd; immers uit de rekeningen blijkt ook nog, dat op 
dien dag de toorts van het Gilde werd rondgedragen, wat niet anders kon 
geschieden dan bij eenen omgang of processie. Zoo staat in de rekening van 
i m: 

Item betaelt. die onse kaerse droecli opt heïlicli sacramentsdach. 

En in die van 1426 : 

Item betaelt des heiligen sacramentsdage Symen Jan soen van onse tortyse 
om te drayen. 
Item van een nuive tortyse. die men opstect ende besiclit, als men dat heilige 
sacrament opboert, bet. 

Over de bezoldiging van den kapelaan voor het dragen van het 
kasuifel op H. Sacramentsdag bevatten de gilderekeningen deze posten: 

1424. Item (betaelt) een mingelen wijns doe men dat heilich sacrament 
droecli 6 sc. 
1545. Onse cappellaen betaelt up sacramentsdach. dat hy mitten misyliewaede 
ommeghinck 2 st. 
1547. Denselven H. Reiger Claeszn, priester voor sijn presentie op t liylicli 
sacramentsdach bet. 2 st. 
1548. Denselven, dat hy up sacramens dach gegaen heeft in ornamenten 2st. 
1549 en 50. Als voren. 
1551. Heer Reyer van 't casaffel te drayen op Heyliye sacramentsdach 2 st. 
1553. Heer Claes Zwart voor de presentien up ten heyliyen sacramens daghe 
anno 1662 en 63 4 st. 
1554—61. Als voren. 

Van de gïldebroeders en zusters ontving de kapelaan bovendien zoo-
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genaamde zielspenningen, zoo dikwijls als hij voor hunne overleden broeders 
en zusters eene uitvaart of jaargetijde hield. Reeds in 1412 had, zooals 
wij hiervoren al zagen, zoodanige dienst van wege het Gilde plaats, want. 
blijkens hetgeen reeds is medegedeeld, komt in de rekening van dat jaar 
daarover het volgende voor : 

Item (gegeven) van vier stal kaersen te setten onder siélmisse 4 sa. 

Terwijl daarover geschreven staat in de rekening van 1413: 

Item gegheven van vier stal kaersen te setten doe ivy tsamen misse hoerden 
ende men siélmisse dede over onser doeder broeder ende zuster ziele 4 se. 

Aanvankelijk schijnt de kapelaan van het Gilde voor deze diensten 
geen extra stipendium ontvangen te hebben, daar toch de hiervoren bedoelde 
zielspenningen, welke de leden van het Gilde, zooals o. a. uit de rekening 
van 1413 blijkt, al van af het eerste ontstaan van hetzelve bijeenbrachtenT 

primitief dienden voor de betaling van het waslicht, dat bij de uit
vaart of het jaargetijde, hetwelk voor hunne overleden broeders of zusters 
gehouden werd, verbrand werd. Zoo staat dan ook in de rekening van 1423 
onder de ontvangsten vermeld: 

Item van die sielpenningen dat ontaer mede te verlichten 2 pond 11 se. 

Maar in 1501 kwam hierin verandering, want in de rekening van dat 
jaar komt onder de ontvangsten over de zielspenningen het volgende voor: 

Als van de oertkens, die men gadert van de gildebroeders ende gildeznstersr 

genoemt een aelmispenninck ofte zielpenninck. dair of en is tot proffyte van 
tgïlde nu niet gecomen, want die, nadat se gegadert waren, by goeduncken 
ende bevel van de gildebroeders den priester, die dat ontaer beicaert, gegeven 
zijn, daerom hier niet (vermeld). 

Dientengevolge werd in de ampliatie der statuten van het Gilde, welke 
in het jaar 1502 plaats had, bepaald: 

Item des anderen dages, int eynde van 't mael, zoo gaderen die vinders van 
alle gildebroeders ende zusters van eleken een oirt stuvers voir een aelmispen
ninck, die men de priester geeft omme voir die ziele van de gestorve gilde
broeders ende zusters te bidden. 

Sedert dien blijft deze post van ontvangst steeds in de gilderekenin-
gen als memoriepost ligureeren, zooals in die van 1523, waarin daarvan 
Ljeze^d wordt: O O 
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\au de oertkens, genoemt een aelmispenninck ofte zielpenninck, die men na 
ouder gewoenten gadert van elke gildebroeder ende gildezuster, die zijn gelevert 
gewest den cappelaen van 't outaer, daeromme hier niet (vermeld). 

Na 1559 komt die post niet meer voor, hetzij omdat men dien 
van toen af aan overbodig' vond, hetzij omdat de broeders en zusters 
sedert dat jaar geene zielspenningen meer gaven; waarschijnlijk was dit 
laatste liet geval, omdat in de rekening van 1565 een post van uitgaaf 
voorkomt voor: 

Gegeven van de zyelmisse te doene op jaersdacli. 

In lateren tijd werd gedurende enkele jaren in de rekeningen van 
liet Gilde melding gemaakt van het offergeld, zonder dat daaruit blijkt, 
waartoe het diende; zoo komt voor in de rekening van: 

1633. Ontvangen van het overschot van het offergeit enz. 
1657. Ontfangen van 't geen overgeschooten is van den offer fi. 1.6.8. 
1663. De Heer en, vrouwen ende Jouffrouwen sullen gelieven liberalijck den 
offer gedachtig ivesen. 

\ oor het schoonhouden van het Kerstaltaar en voor de verzorging 
van de daartoe behoorende gewijde vaten en kerksieraden, alsmede van de 
misgewaden, had het Gilde al in de eerste tijden van zijn bestaan eenen 
koster, terwijl het ook nog eenen dienaar had voor het dragen van zijne 
toorts bij processies en uitvaarten, alsmede voor het oproepen van de leden 

ods _lienst oefeningen en vergaderingen; die bediende had wegens 
zijne verplichting om de toorts of kaars te dragen aanvankelijk den naam 
van kaarsdrager. Het zal wel niet noodig zijn mede te deelen, dat de gilde-
rekeningen reeds van den beginne af voor die beambten posten van uitgaaf 
bevatten; liet spreekt als van zelf Ik zal daarvan slechts eenige posten 
vermelden, omdat men daaruit al voldoende kan zien welke diensten 
deze lieden voor het Gilde hadden te verrichten. Zij luiden als volgt: 

1411. Item gegeven den costers, dat sy al t jaer t'outaer decken ende die 
dingen bezorgen 16 sc. 
1412. Item Jlenten, dat hg t'outaer bewaert heeft een jaer lanc ende die 
sorglie van onsen dinglien draecht, gegeven 20 sc. 
Item Willem Jan soen van die tortise te draghen al :t jaer doer ende van 
den broeders die weet te doen, als sg tsamen sullen wesen, gegeven 6 sc. 



1415. Item Menten, dat hy t outaer bewaert, die tafel, daer up staende, schoen 
hout ende die sorghe van onsen dinghen draecht, die daertoe horen, 20 sc. 
Item Willaem Jein soen van die tortise te draghen dat heel jaev lanc ende van 
den gildebroeders die weet te doen als sy tsamen sullen wesen ende vaen een 
paer hantscoen tsamen 5 sc. 4 d. 
1416. Item Menten, dat hy Voutaer bewaert te decken, dageliocs die tafel daerup 
staende schoenhout ende die sorghe draecht van onse dingen, die daertoe 
horen 20 sc. 
Item Willaem Jan soen van die tortise te dragen als men dat heilige sacra
ment draecht of alz er yemant van den gildebroeders doet sien ende van den 
gildebroeders x) die weet te doen als zij tsamen zullen wesen ende om sijn 
hantscoenen 6 sc. 
1419. Item Menten dochter, dat sy 't outaer bewaert dagelics te decken ende 
sorge draecht van den dingen, die daertoe hoeren 20 sc. 
Item noch hoir tot hoir hoechtijt, dat sy die tafel bewaert up onse outaer 
staende, voir een gans 8 sc. 
1420. Als in 1419 en verder : 
Item Willem Jan soen, die onse kaerse droech opt heïlich sacramentsdach 8 sc. 
1424. Item Menten dochter ende haer soen, dat sy te samen onse outaer be
waren dagelics te decken ende sorghe draechen van den dingen die daertoe 
behoiren 30 sc. 
Item noch haer mit haren soen gegeven van dat sy die tafel op onse outaer 
staende schoen hout ende bewaert, voir een gans 12 sc. 
Item die kaersdregher voir sijn hantschoen 6 sc. 

1426. Als in 1424, behalve dat daarin over den kaarsdrager of bediende 
het volgende voorkomt: 

Item des heiligen sacramentsdage Symen Jan soen van onse tortyse om te 
dragen 6 sc. 
Item denselven Symen, doe Jan Gale doet was, van onse tortyse te houden 
gegeven 3 sc. 

1427. Als in 1424, met uitzondering, dat daarin over den kaarsdrager of 
bediende het volgende voorkomt: 
Item Evaert Ysebrant Dullert soen van onse kaerse te dragen als wy onse 
gilde drinken ende des heiligen sacramentsdage 12 sc. 

1454. Item Ahjdt Pieter Menten, die onse outair beiuairt, gegeven 3guld.ende 
twie stuyvers voir hoir proven. 

1) Volgens de rekening van 1418 moest hij ook de weet doen aan de gildezusters. 

8 
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Item Reynyen, onse knecht, t>«/t si/n /oen rnde voir sijn proven yeyeven 1 yuld. 
1459. Item Geertruyt Meuten dochter, die ome outaer bewaert, yeyeven 3 yuld. 
Item Reynyen, onse knecht 8 st. 
1462. Item Aernt Willemzoen, ome karsdrayher, yeyeven voer zijn loen 6 st. 
Item yheyeven Gheertrud Menten van waschen ende van dat outaer te bywaren 
3 yuld. 
1464. Item dat wijf, die dat outer bewaert, 3 deuten yheyeven een muts te 
copen om een toerts mede uut te doen. 
Item Menten dochter, die dat outer bewaert, yheyeven 3 yuld. 
Item onse kaersdreyher yheyeven 6 st. 
1474. Item yheyeven Ghuert Menten dochter 3 yuld. 

In de rekening van 1473 komt over haar nog voor : 

Item op heylich sacrarnentsdach van die toers te drayen yeyeven Menten dochter 
een halve stuyver. 
Item yheyeven onse kaersdreyher 6 st. 
1476. Item Guert Menten dochter van hoir loen van outaer te bewaren 3 yuld-
Item yeyeven die kaersdrayher zijn loen 6 st. 
Item van die toertse te draeyhen op dat heiliyhe Sacrarnentsdach 6 d. 
1482. Item die knecht x) voir zijn wedden van dat outaer te bewaren ende die 
kaers te drayhen 36 st. 
1490. Item betaelt Claes Floriszoen voer dat outaer te bewaren 30 st. 
1492. Item Claes Florijszn, des yilden knecht, van dat hy dat outaer bewaert 
ende die ornamenten mitten misyewaeden yehavent ende bewascht heeft 30 st. 
1500. Item Vredericks wijf nae overliden van Vrederick haeren man om die 
bewaernisse van den outaer 2 pd. 
1510. Betaelt de knecht ende dienre van 't outair /dewelcke jaerlicx heeft 
&k Rijnl. yl.jende dit van acht jaeren 20 pd. 
1512. Betaelt Aernt Diertszn, dienre van 't outair, Rijnl. yl. 
1531. Betaelt Dirck Willemszn, ome knecht van't yilde, voer zijn arbeyts loon 2 
pd 10 st. 
Deselve betaelt om de pachten -) te ontfanyen 10 st. Ook aan zijnen voornoemden 
voorganger werd daarvoor gedurende meerdere jaren loon uitbetaald.) 
1543. Dirck Willemszn betaelt voer zijn arbeytsloon van de pachten te yaren 
ende bet outaer te bewaren ende te wassen, over de jaeren 1540 en 41. 
Noch betaelt de zoon van Dirck Willemszn voer zijn dienste van twee jaeren. 
1545. Jan Diricxzn, onse dienaer, betaelt van twee jaren dienst 5 pd. 
1547. Jan Thymanszn, diener van den kersyilde, voer twee jaeren dienens 5 pd. 
1558. Jan Thymanszn, diener van H yilde, voor een jaer dienloons 2 pd 10 st. 

1) Volgens ile rekening ran 1484 heette hij Gherijt. 
'2) Hieronder zijn te verstaan grondrenten op huizen. 
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1567. Andries van Zuiren betaelt voer sijn dienst van twee jaren 5 pd 
Noch voer sijn ontfany van de huyspachten 5 sc. 7 d. 

Zooals men uit bovenstaande aanteekeningen zal gezien hebben waren 
na het jaar 1500 de betrekkingen van koster en van dienaar of kaarsendrager 
van het Gilde in een persoon vereenigd-

Van af 1545 komt in de gilderekeningen ook nog deze post van uit
gaaf voo r  :  d i e  c o d d y e  b e t a e l t  v a n  d e  k a e r s e n  t e  o n t s t e k e n  : s  a v o n d s  i n t  l o f ;  
de coddye, van wien in die rekeningen tot aan 1568 sprake is, was echter 
niet de koster van het Gilde, maar zal die der St. Bavo geweest zijn. 

Nadat de Kerstkapel in handen der Protestanten was gekomen, had 
het Gilde geen koster meer noodig; toch bleef het nog gedurende vele 
jaren zijnen dienaar behouden, wiens werkkring toen alleen maar bestond in 
het ophalen van grondrenten, het innen van boeten van hen, die niet mede 
gingen ter begrafenis van een lid van het Gilde, het doen van boodschappen 
en het constateeren of er ook leden van het Gilde waren, die niet op tijd 
op den maaltijd verschenen, welk laatste blijkt uit den navolgenden post 
der rekening van 1663: 

Den 15 Januarius 1663 hebben Heeren Deecken ende vinders onsen Dienaer 
Henrick Fynebuyck gelast aj te roepen wie van de Gildebroeders endesusters 
den 16 deser voor een uren ter vergadering niet en waere. 

Toen Fijnebuyck in laatstgemeld jaar was komen te overlijden werd 
door Deken en Vinders van het Gilde Augustinus van Hagema tot zijnen op
volger gekozen, wat als volgt in de rekening van het jaar 1667 vermeld staat. 

Den 10 Januari Ao 1667 heeft den Boeckhoudende vinder de Heeren Deecken 
ende vinders selver versocht, vermits datter noch geen nieuwen Dienaer was 
verkosen, te willen in de Pellekaen om de groote koude compareren om aldaar 
te delibereren of men de Gildebroeders ende susters soude doen vergaderen, 
hetgeen niet goet is gevonden om den Engelsen oorloch, ende alwaet byeen 
sijnde, is er een nieuwen dienaar vant voors. Gilde verkosen, met namen 
Augustinus van Hagma ende aldaar verteert fi 2-8-0. 

Thans heeft het Gilde geen knecht meer; het zou er ook geen werk 
voor hebben. 

En nu nog iets over eene kerkelijke plechtigheid, die blijkens de 
gilderekeningen telken jare plaats had in de Kerstkapel, zoolang als die in 
het bezit van het Gilde was. 

Ik vermeen het best te doen met mede te deelen al wat daarover in 
die rekeningen voorkomt, omdat ik niet juist weet welke deze plechtigheid O 7 
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;"f ™r';liSf"Cn een andei' ^hulp van die gegevens ze tot klaarheid zal kunnen brengen. 
Ziellier wat daarover in de gilderekeningen voorkomt: 

1475. item ghegeven dy musijc van singhen 3 st 

oplre^lTenalott. """ ̂  ̂  «*»» ^ 
1480. Als voren. 

fa* volrjZT die Tgkers? ^ op a''rekinderen-(icicu tot) dat outaer een stoep wijns 4 s£. 
1482. Item v<m singhen op airekinderen dach 4 st. 
Jlsl' "u'1 °f frekinderen <Ue sanghers een stoep mijns 4 st. 
iJm n" , ,Ut'erS ab'e kmderen 'l«eh ghegheven die mussiek. 
490. Item 4 stuvers ghegeven du cralen (= koralen) om die singhende mis 

H93. ivoren ^ muy^ck nae oude gewoonte 4 st. 
1494. id. 

uoi T" ^ fP9?? Alrekinderen ^ege nae oude gewoonte 4 st. 
,An_ em "P Airekinderen dach van singen den sanghers 4 st. 
,111' ATlrekmderen dach van singen nae oude gewoonte 4 st. 
in» ,7 a re';mderen avont van die discantier voert outaer 4 st 

1502. Item up alder kinderen dach de sangmeester van de muusiick aeaenen 
na ouder gewoenden voir zijn recht 4 st. rnuysyck gegeven 
1502 1510. Betaelt de muysijck van hoir recht, 
1512. (Betaelt) noch 4 stuvers vant recht van de muysijck. 

1515.' AlsCU San9'Wester mnt reM mn de «my^ck 4 stuivers. 

dach 4^ n0°h betaM Vml ^ mWySjjCk Ha °Ude 9eWOmte "p alre hinderen-
1519—24. Alsvoren. 
1525. Betaelt van mijssen up alre kinderen dach 7 se. 6 d. 
Betaelt van de muysijck up alre kinderen dach na ouder gewoenten 4 st 
526. Alsvoren met vermelding er bij, dat de Missen 4 in getal waren. 

1527. Noch betaelt van vijf missen up alre kinderendach ende voer de 
Tarnen 9 Z. Vm da°h voert outaer jongen nair ouder gewoenten, 

1529. Betaelt van acht missen up airekinderen dach voer de muskek uoten 
selven dach gesyen voer 't selve outaer nae oude gewoente. tsamen voer de 
twee jaeren J.528 ende 29 enz. 

1530 Diriclc Willemssn, ome knecht, betaelt, dat hy verlegt hadde up alre.-
hinderen dacli van muy steek 4 st., van missen 2 st. Gd 
1531 Dieselve ome knecht betaelt, dat hy verlegt hadde op alre kinderen 
a  ont ,  te  teee ten  van de  musieck  4  s t . ,  van  twee  missen  SVi  s t .  



1532,. Deselve dat hy verlegt liadde up alre kinderen dach van musieck 4 st,, 
van drie missen 3 st. 9 d. 
1533, Deselve Diriclc betaelt van dat hy verleyt hadde up alre kinderen dacli, te 
weeten van musieck 4 st., van een missen een braspenninck. 
1534. Deselve Dirick betaelt, dat hy verleyt heeft up airekinderen dach, te 
weeten van muysieck 4 st., van een mis een braspenninck. 
1535 en 36. Alsvoren voor wat betreft de muziek. 
1537. Denselven Dirick betaelt, eerst 4 st. by hem op alre kinderen avoni. 
verschoten om de musieck voor den outaer ende op te dach een misse een 
braspenninck. 
1538 en 45. Alsvoren. *) 
1547. Up alre kinderen dacli t'elck jaere van missen te celebreren ende musyck 
te singen betaelt. 
1548. De sangers op alre kinderen dach van 't moutet 2) 4 st. 
Van H celebreren van zes missen ten selve dage 9 st. 
1549. De sangers op alre kinderen dach 4 st. 
Van vijff missen op alre kinderen dach voors. 7 st. 1 d. 
1551. Up alre kinderen daech aen missen ende de sangers bet. 
1553. Up alder kinderen dacli in de voors. twee jaeren van missen te cele-
breeren ende musijck te singen bet. 
1554—1559. Alsvoren. 
1560—61. Den sangmeester van 't moutet in de Kers heylige dagen voor 't 
outaer gesongen te hebben telcken jaer 8 st. 
Van twee missen op alre kinderen dacli gecelebreert te hebben extraordinarie 
(den kapelaan ?) op H Kersoutaer 4 st. 
1562—68. Alsvoren. 
1569. Up alre kinderen dacli anno 68 van musuyek 4 st., van drie missen 
6 st., ende anno 69 van musijck 4 st., van missen 8 st, die organist mitten 
blaser 1 st. 6 d. 
1572. Up alder kinderen dacli anno 10 van muysick 4 st., van vier missen 
8 sc.. die orgalist mit die blaser 1 st. 6 p. ende anno 71 van muysick 4 st., 
van tivee misse 4 st., die orgalist mit die blaser 1 st. 6 p. 

Meer bevatten de gilderekeningen over de viering van den Onnoozele 
Kinderen dag niet. 

Met het oog op hetgeen die rekeningen daarover als voorzegd inhou
den schijnt het mij het meest aannemelijk toe, dat het in de Kerstkapel op 
Onnoozelen Kinderen dag feestdag der koorknapen van de St. Bavo was ; 
des morgens zullen zij dan in die kapel een of meer Missen gehoord 

1) In 1545 was zangmeester Meester Willem die sangmeester. 
2) De zangmeester heette nu: Mr. Willem Diricszn, sanger in de prochij kereke; hij komt 

evenals in 1545 in de rekeningen voor wegens : '< printen van 40 ghildebriefkcns. 
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en des avonds voor het Kerstaltaar onder de leiding van hunnen kapel
meester ot organist het een of ander Kerst- of ander kerkelijk lied gezongen 
hebben. Het is ook mogelijk dat deze plechtigheid eene soortgelijke was 
als die, welke Joes a Leydis (J. J. F. van Zeyl) beschreef in het Jaarboekje 
van Alberdingk Thijm van 1899 blz. 141 en vlgd. 

Nadat de Kerstkapel in lo78 in handen der Protestanten was geko
men is van wege het Gilde de Onnoozele Kinderen dag voor de koorknapen 
niet meer gevierd geworden. 

Het schijnt, dat sedert het Gilde zijne godsdienstoefeningen niet meer 
in de Kerstkapel mocht doen houden, het die ook niet meer in eene andere 
kapel of kerk heeft doen plaats hebben, behalve dat het, zooals uit na te 
melden besluit zal blijken, gedurende eenigen tijd op den dag van den 
Gildemaaltijd in de schuurkerk, welke stond op de Bakenessergracht te 
Haarlem, een jaargetijde voor zijne afgestorven leden deed plaats hebben. 

In 1823 was de openbare uitoefening van den Katholieken godsdienst 
hier te lande voldoende verzekerd om weder openlijk de godsdienstoefeningen 
te doen plaats hebben, waartoe het Gilde van ouds gehouden was en daarom 
nam zijn bestuur in dat jaar het volgend besluit: 

W. J. baron van Brienen, heer van de Grootelindt, Dordsmond en 
Stadt, H. Th. baron van Wijkerslooth van Grevenmachern en A. W. baron 
van Brienen, fungeerende Deken en Vinders van het H. Kersmisgilde. 

Gelet op de voordracht van den Heer H. E. Eustace of Collingwood 
Mainham, boekhoudend vinder, inhoudende dat voor de Beformatie in de 
St. Bavokerk te Haarlem wierden gelezen 's wekelijks drie H. diensten tot 
lafenis der zielen van de stichters van het Gild en drie hoofddiensten voor 
de levende Gildebroeders, te weten op St. Jansdag, Kersmisdag en Onnoozelen 
Kinderendag, l) waarvoor wierd betaald in eens 11 78 tot het jaar 1577, 2) 
wanneer noch een H. Dienst in de week is gefundeerd,3) voor alle welke H. 
diensten alstoen blijkt betaald te zijn in alles 11 25 4), welke som weder 
daarna en bij het sterven van den Capellaan van het Gilde in 1600 ge
klommen was tot op twaalf ponden Vlaamsch of 11 72; 5) 

1) Deze mededeeling is niet juist, althans voor wat betreft de laatste jaren, welke aan het 
jaar 1578 voorafgingen. 

-2) Volgens de gilderekeningen werd alstoen daarvoor betaald 20 pond. 
3) Dit geschiedde reeds in 1564. 
4) Dit had moeten zijn 25 pond. In de rekening van 1578 staat over de betaling voor de 

Missen : Opten 3 Augusti anno 1577 op rekeninge betaelt aen Heer Louris Cornzn, pastoor van 
desen gilde, over de diensten by hem gedaen tzedert den jaere 72, waertan hy noch onbetaeltes, 
de somme van 53 carolus gulden. 

Den 10 Junij Ao 1578 betaelt in handen van Heer Louris, onsen pastoor, de somme van 42 
car. guld., hem by de gildebroeders by accoordt toegeleyt over zeecker achterwesen van sijn 
diensten, waermede hy voldaen es ende blyven zal Ao 1572 tot in Maert Ao 1578. 

5) Het overlijdensjaar van den kapelaan Louris Corneliszn was 1607. Zijne jaarwedde was toen 
niet geklommen tot 12 pond maar van 25 pond gedaald tot 12 pond. 
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dat sedert dien tijd niet gevonden wordt, dat H. diensten gelezen zijn 
en tot 1675 jaarlijks alleenig als pro memoria is uitgetrokken geworden en 
bij vervolg van tijden in verzuijm geraakt; 

dat later gedurende eenigen tijd de dag van den maaltijd een H; 
dienst als jaargetijde voor de overleedene Gildebroeders wierd gelezen in de 
R. C. kerk op de Bakenessergracht, gezegd de Statie van St. Bernardus of' 
den Hoek, waarvoor dan aan den Eerwaarden Heer Pastoor tl 3 wierd ter 
hand gesteld. 

Overwogen hebbende, dat de uitgaven voor de tevoren bestaan heb
bende H. Diensten hoogstens tl 78 hebben belopen, dat door verandering 
van tijden en gebruiken het bepaalde geweest zijnde getal H. diensten 
thans in verre na voor die som niet kan worden gelezen; dat door de 
tierceering der Hollandsche schuld het fonds van het Gild aanzienlijk is 
verminderd en dat overigens de bovengenoemde kerk, gezegd de Statie 
van St. Bernardus, ook gezegd den Hoek, is opgevolgd aan de tijdens de 
reformatie aan de Roomsch Catholijken ontnomene Cathedrale kerk van 
St. Bavo. 

Hebben ten einde zo veel thans mogelijk aan de intentiën van vorige 
eeuwen te voldoen, na rijp overleg 

BESLOTEN 

Om jaarlijks aan den Eerwaarden Heer tijdelijken Pastoor van de 
meergemelde kerk, gezegd de Statie van St. Bernardus of den Hoek, zes en 
negentig gulden (tl 96) ter hand te stellen, om daarvoor te lezen : 

1°. Ieder week een H. dienst voor de Stichters en afgestorven Leden van 
het Gild ad 11 1.50 tl 78.— 

'2°. Drie hoofddiensten, als een op Kersmisdag, een op St. Jansdag 
en een op Onnoozelenkinderendag ad tl 3 » 9.— 

3o. Uit te rijken aan de zangers » 9 — 

"tl 96.— 

Zijnde van dit Besluit kennis gegeven aan den tijdelijken Pastoor, 
de Eerwaarden Heer J. Froonhotf, die zich blijkens de aangehechte missive 
tot naleving van het aan ZEw. en opvolgers opgedragene heeft verbonden. 

Toen de kapitalen van het Gilde, tengevolge van een zuinig beheer, 
weder toegenomen waren, werd den 6 Juli 1858 vorenstaand besluit door 
het Bestuur van het Gilde uitgebreid als volgt: 

Het College in aanmerking nemende den gunstigen staat van de 
fondsen (van het Gilde) en de zedelijke verpligting, die op hen rust om 
zooveel mogelijk de Gilden en inkomsten in den geest der stichters van 
het H. Kerstmisgild aan te wenden, heeft bepaald, dat in het vervolg weder, 
als door de oorspronkelijke fondateurs is bepaald, wekelijks zullen worden 
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gelezen vier H. Diensten 'en jaarlijks drie Hoofddiensten zullen worden ge
zongen op de dagen bij de stichting bepaald, zijnde St. Jansdag 24 Junij, 

ersdag en Onnozele kinderendag, waarvoor zal worden betaald drie bon-
aerd en dertig gulden 'sjaars. 

Uit deze besluiten blijkt duidelijk, dat bet streven van het Gilde 
iog steeds is om zooveel mogelijk te beantwoorden aan bet doel, waartoe 

liet oorspronkelijk werd ingesteld, en ook om, voor zoover doenlijk, te doen 

iwltpln w r1 T. 'ien' die ten behoeve van het Gilde Missen hebben 
® maalit daardoor eene loffelijke uitzondering op zoo menig 

' ' dat thans ln het geheel niet meer beantwoordt aan het doel, 
liondf06 i ln leven 8eroePen en volstrekt geene rekening meer 

' T. ™ W''.Z1Jner sticht^. Wat echter uit voorbedoelde besluiten 
ijkt is eene juiste kennis van de geschiedenis van het Gilde, zooals 

men kan zien bij vergelijking dier besluiten met de hiervoren aangehaalde 
ïchtingsbrieven, doch dat is iets wat minder ter zake afdoet 

Hetgeen in 1858 werd besloten is tot nu toe niet alleen steeds trouw 
W»,lTen' Tar Z6!fS ",0g vnJ=eviSer uitgevoerd geworden dan daarbij 
bepaald was, daar toch sedert de laatste jaren aan den Pastoor der nieuwe 
st. mvokerk te Haarlem telken jare door het Gilde wordt uitbetaald • 

410 voor iedere week vier gelezen H. Missen voor de fundateurs en 
verdere overledene leden van het Gilde, zijnde 208 H Missen 
tegen een stipendium van tl 2. 

9 Voor drie gezongen H. Missen op Kerstdag, Onnoozele Kinderen
dag en St. Jansdag (24 Juni) voor de levende leden van genoemd 
criJde, tegen een stipendium van fl 3. 

» 9 Voor de zangers. 
434 

Al deze missen worden gelezen in de laatstgemelde kerk, waarvan 
een op den dag, waarop het Gilde zijnen jaarlijkschen maaltijd houdt. 

Gaarne zag het Bestuur van het Gilde, dat hetzelve in die kerk ook zijne 
eigene kapel had ; het deed daarom, teneinde die te kunnen stichten, enkele 
jaren geleden een beroep op de vrijgevigheid van deszelfs leden, doch tot 
nu toe te \eigeefs; de middelen om eene eigene kapel te kunnen bouwen 
heeft het Gilde thans evenmin als weleer en zoo zal dan die bouw achter
wege moeten blijven ten ware zich daartoe weder een Pieter van Adrichem 
gezegd van Dorp mocht opdoen. 

Behalve het vieren van het H. Kerstfeest stelde het Gilde, zooals wij 
ïeeds zagen, zich ook ten doel het beoefenen der liefdadigheid jegens de 
armen en het bevorderen van het gezellig verkeer onder deszelfs leden, doch 
wat hierover valt mede te deelen zal worden vermeld in het IVe Hoofdstuk. 



H O O F D S T U K  I I .  

De Statuten. Het Bestuur. De inkomsten van het Gilde. 

De rekening- van het H. Kerstmisgilde over liet jaar 1418 eindigt 
als volgt: 

Soe hebben deken ende vinders voirs. ende gecoren worden doe dat gilde ge-
droncken was in den jaer van achtienen alle innemen ende uutglieven van 
haere tijt clacloes ende al doet gerekent voir meester bartholmeeus jan soen, 
deken, roelof cock, jan van bekensteyn ende pieter roeper, vinders, die in den 
jaer van negentienen, doe dat gilde gedronken u'as, worden gecoren ende des 
hadden die oude vinders an liem gerekent na inhout der hantvesten ende 
koeren van onsen gilde alle afterstal an liem te nemen ende alle sculdenaers, 
die men van ons gilde ivegen yet sculdich ivas te voldoen ende daerenboven 
so leverden die oude vinders den nnwen vinders an rieden gelde ende gaven 
hem over vijf pond 15 sc. pay. voirs. (n. 1. y>an lichten payment den bercschem 
gr. gerekent voir 8 d.), dat den gilde doe boven allen oncost was gebleven, 
die daer in den jaer van achtienen tot dat men 't gilde weder gedronken 
liadde in den jaer van negentienen was gedaen. 

Item so leverden die oude vinders den nuwen over drie zilveren lepelen 
ende een doese mit elve brieven ende werden geset ondermeester bartholmeeus, 
onse deken. 

Men ziet hieruit, dat het Gilde reeds in het jaar 1419 eenig archief 
had ; de elf brieven, die in de doos zaten, zullen waarschijnlijk geweest 
de eigendomstitels van de landerijen en grondrenten, welke het Gilde 
voorheen bezat; terwijl de handvesten en de keuren, waarvan in de rekening 
de rede is, zullen geweest zijn de brieven, waarbij het Gilde werd opge
richt en de statuten, die het zich zelf in den jare 1410 gaf. 

De oprichtingsbrief bestaat, zooals wij reeds zagen, thans niet meer, 
wel de statuten van 1410. Zij luiden aldus: 

Dit sien die statuten ende overdrachten, die deken ende vinders bg goeduncken 
van hore broederen ende zusteren van des Heyligen Kerstsgihle gemaect hebben 
in den jaer 1410 ende opdat men se te volcomelicker mach houden so sal 
men se alle jaer lesen openbaerlic eer men gaet eten. 

9 



Eerst so sal men alle jaer nemen ende Wiesen een nawen deken, nuwe vinders 
ende nuwe dienstluden. 

Item so sal die deken, elc vinder ende elc dienst hebben sijn prove tot eiker 
maeltijt als men int gemeen et ende tot eiker maeltijt voir sijn bier 15 lichten 
groten. 

Item so en sal men nyemant gheen proven zenden noch provande anders dan 
voirs. staen ten sy bi den gemenen gildebroeders. 

Item so en sal nyemant een anderen op sinen stoel senden, die binnen Hairlem 
is, ten wair dat hy so saclit siec ivaer, dat hier niet comen en mochte. 

Item so wat geit men ontfaet als 't gilde gedronken is, het si hoe't genoemt 
is, !) dat sal men ordienere ter eren Gods onse outaer mede staen te houden 
of daert nutste is. 

Item als t gilde gedronken is, so sullen die oude vinders rekeninge doen 
binnen driën dagen daerna ende die oude vinders sullen an alle aftevstal 
bliven een yegelic sijn jaerschaer den onraet mede te betalen. 

Item die vinders sullen jcierlics op des gilden cost een ordinieren des gilden 
kaerse te dragen als men dat heilige Sacrament draecht of als er enich gilde-
broeder of zuster doet is. 

Item so wanneer een gildebroeder of gildezuster storve so sellen die vinders 
by onse kaersdragher een yegelic een ivete doen, die thuys is, daermede te 
kercke te gaen ende daerover te offeren ende wye dat niet en dade ende thuys 
waire verboerde een pont wasses ende dat sal dieghene, die hem die weet doet, 
anbrenghen den vinders van onsen gilde. 

Ilem so sellen des doden eerfnaem denghene, die den gildebroeders ende gilde-
zusteren van onse gilde die weet doet over den dode te offeren, geven twe 
groet voir sijn arbeit. 

Item soe en sal niement sinen stoel vercopen noch vervreemden deken ende 
vinders duncken, dat hy so arm is, dat hy et niet ontberen en mach en des 
so sal diegheen, dien anneemt, eer men inscrivet, den gilde gheven dat outaer 
mede te sieren twintich scillinge goets gelts, dat is een Wilhelmus scildt. 

Item so wie enen stoel uit gilde heeft ende daerenboven een anderen aencomt, 

-1) Dit zullen de zoogenaamde zielpenningen geweest zijn 
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dien macli hy gheven ivye hy wil ende des sal hy geven tyen scillinge goets 
gelts, dat outaer mede staen te houden, dien aenneemt. 

Item soe mach een gildebroeder of gildezuster sinen stoel overgheven sinen 
ousten rechten erfnaem, opdat hy 20 jaer oud is ende des sal degheen, die 
den stoel aenneemt, den ghilde geven tive pont was onse outaer mede te verlichten. 

Item so ivanneer men enen in sal scryven voir yemant, die gestorven is, eer 
men anneemt ende scrivet sal liy geven onsen gilde voir des doden siel, daer 
hy den stoel of ontfaet, een pont was onse outaer mede te verlichten. 

Item so en sal gheen stoel, die verschijnt, op yemant comen noch erven moghen 
dan op ten ousten ende naesten erfnaem des doden ende des so sal altoes die 
man persoen gaen voirt wijf, gelijc nae in der macscap, alsoe dat die stoele 
altoes bliven ende weder gaen van daen hy gecomen is. 

Uit vorenstaande statuten zoude men kunnen opmaken, dat het 
bestuur van het Gilde aanvankelijk bestond uit deken, vinders en dienst
lieden, doch dit ware niet juist, omdat uit de rekeningen van het Gilde 
blijkt, dat de dienstlieden, of zooals zij daarin heeten de diensten, geen deel 
aan het bestuur hadden maar slechts te zorgen hadden voor de maaltijden 
van het gilde; zij waren zelfs daarvan niet altijd lid doch meermalen slechts 
de naaste bloedverwanten van de leden. 

Alleen de deken en de vinders hadden het bestuur over het Gilde. 
De deken was zijn voorzitter; de vinders waren diens medebe

stuurders. 
Het zal wel niet noodig zijn eene verklaring te geven van het woord 

deken; de beteekenis daarvan is toch algemeen bekend. Daarentegen is die 
van het woord vinder thans bijna geheel verloren gegaan, zoodat het zijn 
nut zal hebben die hier aan te geven. 

Het woord vinder komt, zooals wel reeds bijna van zelf spreekt, van 
het werkwoord vinden en beteekende dientengevolge aanvankelijk een persoon, 
die iets vinden moest; vandaar dat de beambte, die voor den leenheer 
moest opsporen welke leenman verzuimd had het heergewaad te betalen, 
den naam van leenvinder droeg en de ambtenaar, die voor het Dijkcollege 
had na te gaan, welke personen aan hunnen dijkplicht niet hadden voldaan, 
voorheen dijkvinder genaamd werd. Ook noemde men oudtijds, zooals te 
Gent, vinders hen, die in kleine zaken de juiste beslissing hadden uit te 
vinden, met andere woorden, hadden te wijzen een vonnis x), welk woord 

1) Diericx Gendts Charterboekje blz. 72 zegt: vinder en vindersman beteekenen hetzelfde 
als scheidsrechter, arbiter, goede man. 
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vonnis eveneens uit het werkwoord vinden is voortgekomen, daar het toch 
beteeken t vindenis, alzoo het gevonden oordeel. Later kreeg' het woord 
vinder de meer beperkte heteekenis van bestuurder van een gilde, zooals 
blijkt uit Kilian Etymologicum Teutonice linguae, die aldaar van het woord 
vinder zegt, dat het een Ylaamsch woord is en beteekent juratus opifici-
orum collegii l). Deze beteekenis heeft in het Kerstmisgilde, waarin het nog 
altijd gebezigd wordt, het woord vinder steeds gehad. 

De statuten van het jaar 1410 zwijgen over het aantal der vinders 
en dienstlieden en daarom moeten wij wederom onze toevlucht nemen tot 
de rekeningen van het Gilde om dat getal te leeren kennen. 

Volgens die rekeningen bestond het bestuur van het Gilde en zijne 
dienstlieden of diensten uit de volgende personen : 

1372 
Deken: Wouter Buse. 
Vinders: Jan van Zaenden. 

Gherijt Beeck Janszn. 
Claes Hughe. 
Ghisbrecht Janszn. 

Diensten: Bertelmyes Florijszn. 
Claes van der Molen. 
Ghertrud Claes Eylaerts. 
Ghertrud Florijs Symonszn. 

1374 

Deken : Dirc van Bakenesse. 
Vinders: Gherijt van Scoten. 

Aelbrecht Jan Mabelijen 
zns zn. 

Aernd Jan Wickenzoen. 
Willaem Haghen. 

Diensten: Jan Bertelmyeuszn. 
Gherijt Dircx soen. 
Mabely van Tetrode. 
Alijd Zantmans. 

1375 
Deken : Dirc van Bakenesse. 
Vinders: Aelbrecht van Scoten. 

Ghisebrecht Jans. 
llevnric Dirx zoen. 

Diensten: Pieter Laen. 
Jacob Pieter Jan Wieken 

zoens zn. 
Ghiertruud Jacob Janszn. 
Clemeynse Gherijt Louwen 

zoens dochter. 

1376 
Deken: Dirc van Bakenesse. 
Vinders: Gherijt van Scoten. 

Claes van Zaenden. 
Aernt Jans zoen. 
Bartelmeus Florijszn. 

Diensten: Jan van der Scuir. 
Jan Dirxzn van Dordrecht. 
Alijt Sandmans. 
Katrine Wouters Gode-

vaertszn. 
1379 

Deken : Dirc van Bakenesse. 
Vinders: Gherijt van Scoten. 

Aernt Jan die witten 
broeder. 

Heynric Dircx zoen. 
Diensten: Gherijt van Berkenrode. 

Jan Bertelmyes zoen. 
KatryneGherijtDircs zoens. 
Wouter Ghodevaerts zoen» 

L2) Men /.io nog A. C. Oudemans Middel- en Oud Nederl. Woordenboek in voce vinder .  
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4380 
Deken : Dirc van Bakenesse. 
Vinders: Aelbrecht van Scoten. 

Ghisebrecht Jans soen. 
Aelbrecht Jan Mabelien-

zoens zoen. 
Diensten: Aelbrecht Kannemaker. 

Heynric Buse. 
Alijd Zandemans. 
Trude Claes Evlaerts. 

4381 
Deken : Ghisebrecht Jans soen. 
Vinders: Jan Bertelmyeus soen. 

Hughe Smieders. 
Claes Hughe Hughen soen. 

Diensten: Jan Dirx soen van 
Dordrecht. 

Florys Gale. 
Ghiertruid Jacob Janssoens. 
Alijt Zantmans. 

1382 
Deken'. Aernt Jans soen. 
Vinders: Heynric Dirxsoen. 

Willem van Scoten. 
Gheryt Dirc Alides soen. 

Diensten: Dirc Haghen Simonssoen. 
Gherijt WouterBusensoen. 
Pieternelle W. (?) Pieter 

jonghen wijf. 
Katerine Jacob Meyers. 

1383 
Deken: Aernt Janssoen. 
Vinders: Jan van der Scure. 

Ghisebrecht van Tiele. 
Aelbrecht Cannemaker(ook 
wel van Rollant genaamd.) 

Diensten: Gherijt van Berkenrode. 
Hughe Smeder. 
Alijt Zandmans. 
Trude Claes Eylaerts. 

1384 

Deken: Willaem van Scoten. 
Vinders: Aernt Jans soen 

Heynric Dirxsoen. 
Willaem van Hilsebroec. 

Diensten: Jan Berthelmveuszn. 
Henrick Buse. 
Ghertruut Jacop Janssoen. 
Clemeynse Jacop Costers. 

1385. 

Deken: Willaem van Scoten 
Vinders: Jan van der Scure. 

Hughe Smieder. 
Florens Gael. 

Diensten: Ysebrant van Tetrode. 
Dirc Haghen. 
Jacop Meyers wijf. 
Claes wijf van der Lane. 

1386 

Deken : Jan van Scoten. 
Vinders: Aernt Janssoen. 

Aelbrecht van Rollant. 
Ghisebrecht van Tiele. 

Diensten: Gherijt die Wolf. 
Jan Berthelmyeuszn. 
Aliit Zandmans. 
Trude Claes Eylaerts. 

1387. 

Deken : Jan van Scoten. 
Vinders: Henrick Dirckssoen. 

Gherijt van Berkenroede. 
Gherijt Heiken soen. 

Diensten: Wouter van Bekensteijn. 
Gherijt Dirxsoen. 
Ghertruut Jacop Janszn. 
Clemeynse Jacop Costers. 



— 70 — 

1388. 
Beken : Symon van der Scure. 
Vinders: Willaem van Scoten. 

Jan Bertelmeeuszn. 
Dirc Haghen. 

Diensten: JanDirxszn van Dordrecht. 
Claes Henrick Dirxzn. 
Katerijn Gherijt Dirxzn. 
Katerijn Jacob Meijers. 

1389 
Deken: Willaem van Scoten, deken. 
Vinders: Aelbrecht Janszn. 

Aelbrecht van Rollant. 
Jan van der Scure. 

Diensten: Gherijt van Berkenroede. 
Willem van Scoten 

Aelbrechtszn. 
Mabely Jan Simonszn. 
Trude Claes Eylaerts. 

1390 
Deken: Dirc van Bakenesse. 
Vinders: Hugho Smeders. 

Claes Henricszn. 
Florijs Gael. 

Diensten: Wouter van Bakenstein. 
Gherijt Buse. 
Claes wijf van der Lane. 
Rissent dirxdr. van 

Dordrecht. 
1391 

Deken : Jan van Scoten. 
Vinders: Gherijt van Berkenroede. 

Jan Berthelmeus. 
Claes Jan. 

Diensten: Willem van Scoten 
Aelbrechtszn. 

Vredelief' Willaem 
Haghenszn. 

Ghertrut Jacop Janszn wijf. 
Clemeynse Jacop Costers 

1392. 

Deken: Florens Gael. 
Vinders: Jan Dirxzn van Dordrecht. 

Dirc Claes Burgherszn. 
Dirc Haghen. 

Diensten: Gherijt die Wolf. 
Dirc Witkop. 
Alijt Henrick Dirckszn. 
Ivaterine Jacop Meijers. 

1393 
Deken: Florens Gael. 
Vinders: Henrick Dirx soen. 

Jan van der Scure. 
Willaem van Scoten 

Aelbrechtssoen. 
Diensten: Wouter van Bekensteyne. 

Dirc van Bakenesse. 
Gherijt Jacop Janssoen. 
Clemeynse Jacop Costers. 

1394 
Deken : Gherijt van Berkenrode. 
Vinders: Jan Berthelmeus soen. 

Aelbrecht van Rollant. 
Hughe Smeder. 

Diensten: Gherijt Janszn van der 
Warnouwe. 

Claes Ponsciaenssoen. 
Claer Haghens. 
Aliit Heinemanssoen. 

1395 
Deken : Henrick Dirx soen. 
Vinders: Willaem van Scoten. 

Ghisebrecht Janssoen. 
Dirc van Bakenes. 

Diensten: Claes Hendrickszn. 
Willaem van Scoten 

Aelbrechtssoen. 
Katerijn Jacop Meyers. 
Katerijn Aernt Boude wij ns 

wijf. 
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1396 
Deken : Jan van Scoten. 
Vinders: Dirc Claes soen. 

Gherijt Buse. 
Florens Gael. 

Diensten: Dirc Witkop. 
Wredelief Haghens soen. 
Dirc Gherij t Wyen soen wijf. 
Claes van der Lanen wijf. 

1399 
Deken: Jan van Scoten. 
Vinders: Jan van der Scuren. 

Jan Bartlomeus soen. 
Jan Aelbrecht soen de 

Kannemaker. 
Diensten: Dirc Witkop. 

Dullaert DircDullaert soen. 
Bartraet Floris Scalen. 
Giertrut Floris Spaerman 

wijf. 
1400 

Deken : Willem van Scoeten. 
Vinders'- Gherijt van Berkenroed. 

Gherijt Buus. 
Haegen die vleishouwer. 

Diensten: Pieter Bartlomeus soen 
Jan Floris soen. 
Katrin Jacob Goster 

dochter. 
Alijt Claes van der Laan. 

1401 
Deken : Aernt van Elsbroec. 
Vinders: Dirc van Bakenes. 

Claes Henrix soen. 
Willem van Zaenden 

Henric Wouters soen. 
Diensten: Dirc Heinrixsoen. 

Jan Willem Suwen soen. 
Ghiertrut Floris Spaer

mans dochter. 
Aechte Haghens dochter. 

1402 
Deken : Willem van Scoten. 
Vinders: Heinric Dirx soen. 

Jan Smyeder. 
Simon Jansznvan Rollant. 

Diensten: Florijs Spaermans soen. 
Jan Willem Dirc Claes soen. 
Baertraet Jan Brawen. 
Joncfrou Jan Heinrixwijf. 

1403 
Deken : Dirc van Bakenesse. 
Vinders: Gherijt van Berkenrode. 

Jan Bertelmeeussoen. 
Gherijt Bouterssoen. 

Diensten: Dirc Gherij tssoen. 
Gherijt Janszn van der 

Warnou. 
Gheertruut Jacop Jans 

soen. 
Katrijn Aernt Boudewijns-

soen wijf. 
1404 

Deken: Simon van der Scuer. 
Vinders'. Haghen Simonszn. 

Jan Florijs Galen zoen. 
Pieter Bertelmeeus zoen. 

Diensten: Everaert Griete Dullaerts. 
Simon van der Does. 
Aechte Jacop Janszn. 
Alijt Claes van der Lanen 

wijf. 
1406 

Deken: Gherijt Buse. 
Vinders: Hughe Smyer. 

Dirc van Bakenes. 
Dirc Henric soen. 

Diensten: Willem van Elsbroec. 
Willem Claes Henrix soen. 
Lisebet Ghisebrecht 

Dullerts dochter. 
Katrijn Aernt Boudewijns-

soen. 
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1407 

Deken : Willem van Scoten. 
Vinders: Gerijt van Berkenroed. 

Florijs van Tetroed. 
Jan Aelbrecht soen. 

Diensten: Wouter Buus 
Effert Dullert. 
Machtelt Hughen. 
Machtelt Dirc Simen 

dochter. 

1409 

Deken : Willem van Scoten. 
Vinders: llaghen de vleischhouwer. 

Claes Heinricxsoen. 
Jan Florijs Galen soen. 

Diensten: Aechte Gherijt Busen. 
Ghiertrut Jacob Janssoen. 
Willem van Elsbroec. 
Jan van Bekenstein. 

1410 

Deken : Gherijt Albout. 
Vinders: Jan Bartholmeus zoen. 

Gherijt van Berkenroed. 
Willaem Aerntszn. 

Diensten: Willem Allaert zoen. 
Wouter Buze Gherijtzoen. 
Machtelt Hughen. 
Machtelt Dirc Symon 

d'ouwen zoen. 

1411 

Deken : Gherijt Albout. 
Vinders: Jan Bartholmeuszoen. 

Gherijt van Berkenroede. 
Willaem Aerntssoen. 

Diensten: Willaem Allaerts zoen. 
Wouter Buze Gherijtzoen. 
Machtelt Hughen. 
Machtelt Dirc Symon 

d'ouwen zoen. 

1412 
Deken: Gherijt Albout. 
Vinders: Vechter Wouterszoen. 

Wouter Buze. 
Dirc Heynric Dircszoen. 

Diensten: Katrijn Jacop Kosters 
dochter. 

Bartraet Jan Beststen. 
Claes Diedert. 
Pieter Roeper. 

1413 
Deken: Gerijt Albout. 
Vinders: Claes Heynric zoen. 

Heynric Jacop zoen. 
Jan van Bekestevn. 

•J 

Diensten: Ysebrant van Scoten. 
Aecht Heynric Aernt zoens 

wijf. 
Machtelt Dirc Symon 

d'ouwen zoen. 
Lysbeth Reyntyen Doeven 

zoens. 
1414 

Deken: Wouter Buze. 
Vinders: Willaem Aernt zoen. 

Pieter Roeper. 
Ysebrant van Scoten. 

Diensten: Aecht Gherijt Buzen. 
Machtelt Dirc Symon 

d'ouweszoen wijf. 
Willaem Clais Heynriczoen. 
Govaert Ponsen zoen. 

1415 
Deken : Vranc van Zaenden. 
Vinders: Meester Bartholmeeus. 

Vechter Wouter soen. 
Claes Heinric soen. 

Diensten: Clais Diert. 
Jan van Berkenroede. 
Machtelt Hughe Smeers. 
Gheertruut Florijs dochter. 
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Zooals men heeft kunnen zien uit de bovenstaande lijsten van liet 
bestuur van liet IL Kerstmisgilde, die ik ook heb medegedeeld met het oog 
op de mogelijkheid, dat daaruit kan worden opgemaakt wie aanvankelijk, 
behalve de in Hoofdstuk III te vermelden eigenaars der gildestoelen, 
ook nog leden van het Gilde waren (waarbij men echter in aan
merking behoort te nemen, dat onder de diensten dikwijls eclitgenooten 
of kinderen van de leden voorkomen), had het Gilde eerst vier vinders ; 
dit getal werd echter al zeer spoedig tot drie teruggebracht; de diensten 
daarentegen bleven, zoolang men ze hield, steeds vier in getal en bestonden 
voor de eene helft uit vrouwen en de andere helft uit mannen. 

Uit voorschreven lijsten zal men eveneens hebben kunnen zien, dat 
het oudtijds in het bestuur van het Gilde niet ging zooals thans, dat de 
jongste vinder successievelijk opklimt tot oudsten vinder en daarna tot 
deken, zonder dat er over hem, nadat hij eenmaal tot jongste vinder ge
kozen is, eene stemming plaats heeft, maar dat de leden van het Gilde 
in gewone omstandigheden telken jare hunnen deken en vinders kozen ; 
zij zullen daarbij waarschijnlijk meer gelet hebben op geschiktheid dan op 
anciënniteit. 

Op welken dag van het jaar de verkiezing van de bestuursleden van 
het Gilde plaats had melden de statuten van het jaar 1410 niet. In de 
alleroudste rekeningen wordt wel telken jare gezegd, dat gltecoren zijn tot 
deken, vinders en diensten die en die, doch niet op welken dag zulks 
geschiedde, behalve dat in die van 1407 vermeld wordt dat het gebeurde 
daghes na jaers dach. Het geschiedde in elk geval op den dag van den 
eersten gilde maaltijd; had die niet plaats dan werden de vroeger gekozen 
deken, vinders en diensten gecontinueerd. 

Welke aanvankelijk de functies waren van den deken en de vinders en 
wat zij daarvoor ontvingen, heeft men reeds uit de liiervoren medege
deelde statuten kunnen zien, zoodat het niet noodig is dit hier nog te 
vermelden. 

Zooals ook nog uit die statuten blijkt, traden zij om het jaar af en deden 
dan, daags nadat liet Gilde zijne maaltijden gehouden had, van hun doen en 
laten aan hunne opvolgers eene gespecificeerde rekening en verantwoording, 
welke op schrift werd gebracht in zoogenaamde rekeningboeken, waarvan, als 
gezegd, liet ruige boek het oudste is; dit boek schijnt in 1460 bijna 
geheel stuk en volgeschreven te zijn geweest, want in de rekening van dat 
jaar wordt daarvan gezegd: 

Item also als 't heylich Kerstboeck veront ende seer qua et u-as, so ist dat ic 
't heb doen verbinden in een nuiv cappeltoris ende dan in laten binden een 
boeck pampiers. 

Hoe de oudste der hierboven bedoelde rekening en verantwoordingen 
10 



luidden, zagen wij reeds in het Ie Hoofdstuk; de daaropvolgende waren op 
eene soortgelijke wijze ingericht; zoo ving die van het jaar 1415 aan als volgt: 

Int jaer van vijftienen alle uutglieven. 

Dit is dat wouter buze, deken, ivillaem aernt soen, pieter roeper ende ysebrant 
van scoten, vinders, van des heiligen Kersts gilde, hebben uutgeleit van gildes 
wegen voirs. ende dat in den jaer van vijftienen an lichten payment. 

(Volgen de gespecificeerde uitgaven). 

Summa siwimarum van allen uutgeven in desen jaer van vijftienen voirscr. 
43 pond 9 sc. 8 d. 

In denselven jaer alle ontfanc. 

Hier hebben deken ende vinders voirs. in denselven jaer van vijftienen vants 
gilden weghen voirs. yeglien ontfaen nadat hierna bescreven staet, den berch-
schen groten gerekent voir 8 d. 

(Volgen de gespecificeerde ontvangsten.) 

Summa summarum van allen ontfanc in den jaer van vijftienen facit te 
samen an berchsclien pay. voirscr. 58 pond 3 sc. 8 d. 
Soe hebben deken ende vinders voirsr. s'dingsdaechs nadat des heilighen 
Kerstsgilde wart gedronken in den jaer van vijftienen alle innemen ende 
uutglieven van lwirre tijt bij vranc van zaenden, deken, meester bartholmeeus 
soen, vechter wouter zoen ende claes heynric soen, vinders, die doe waren 
gecoren, clacloes doet gerekent ende soe namen die oude vinders voirs, na 
inhout der hantvesten ende koeren van onsen gilde an hem alle schuldenairs 
te voldoen, die men van des gilden wegen yet sculdich ivas. 
Item soe leverden die oude vinders den nuwen an rieden gelde ende gaven 
hem over 14 pond 14 sc. payments voirsdat den gilde doe boven allen oncost 
ivas gebleven, die sy in den jaer voirs. van vijftienen geliat hebben. 
Item so levei den die oude vinders den nuwen mede over drie silveren lepelen 
die den gilde mede toebehoren ende dese na gescreven afterstalliglie renten: 

(Volgt de specificatie der grondrenten, wier betaling sommige rentplich-
tigen nagelaten hadden.) 

Te beginnen met het jaar 1417 legden Deken en Vinders van het Gilde 
telken jare bij hunne rekening en verantwoording ook nog eene specifieke 
nota over van de kosten der maaltijden, die het Gilde gehouden had, zooals 
door hen vroeger ook al reeds en wel in 1376 was gedaan en zoo 
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weten wij nu nog, wat in Hoofdstuk IV uitvoeriger zal worden vermeld, 
welke spijzen de gildebroeders en zusters oudtijds op hunne gemeenschap
pelijke maaltijden verorberden en wat die hun kostten. 

In het jaar 1502 werden de statuten van 1410 geamplieerd als volgt: 

Ordinantie, gemaect by de deken, vinders ende den gemeene gildebroeders, die 
welke na de leste maeltyt openbaerlick vercondiclit is, dat nyemant van nu 
voirtan up zijn stoel yemande senden sal om te ete, die binnen der stede 
(Haarlem n. 1.) is, ten zy dat hy zieck zuchtich is ende selver niet comen en 
mach; alsdan sal hy een op sijn stoel mogen senden, diewelk sende van suiker 
eeren ende wairde, van abyte ende anders wesen sal als de persoen is, die hem 
sendt of als hy dat naest raken can. 

Item zoe en sal oick geen gildebroeder of gildezuster, die een stoel heeft, des 
een dages mogen van daen blyven omme des anderen dages te comen met een 
tot hem, mer sullen gehouden wesen up beyde de dagen enckel te comen eten 
ende niet dubbelt, want de vinders hen int bereyden van de spyse daer na 
regelen moeten. 

Voert soe ist costumelick, dat men voir H recht van de stoelen over te setten 
ende te verboucken geeft, te weten, van een vercofte stoel x x stuvers. van een 
gegeven stoel x stuvers ende van een verstorven stoel v stuvers. 

Item 't is oick een oude gewoente, dat de vinders op ten er sten dach seggen 
int eynde van 't mael, dat alle de gildebroeders ende zusters onder hon gilde-
kaerse des anderen dages ter kercken sullen gaen tusschen x ende xi ure, upte 
verbuernisse van een pont wassen. 

Item des anderen dages int eynde van 't mael zoe gaderen die vinders van 
alle gildebroeders ende zusters van eiken een oirt stuvers voir een aelmispen-
ninc of zielpenninck, die men den priester geeft omme voir die ziele van de 
gestorven gildebroeders ende zusters te bidden ende dan noemt men oick deken, 
vinders ende diensten, die dair gecoren zijn. 

Item die vier diensten moeten elck hebben twee lange lakenen, vi platelen ende 
vi of vii mengeles wijncannen. 

Item die deken, vinders ende diensten hebben elck voir haer prouve, te weten 
den eersten dach een tonne eryten, twee broden ende een stoep biers, ende des 
anderen dages noch een tonne eryten ende men bewijst hen te halen elck een 
pair conijn. 

Item ende des anderen dages savonts soe vergaderen die vinders ende dienste 
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oude en mjeuwe mit makanderen in een herberge op een koude scuttel spyse 
ende tg een zy verdrincken, dat betaelt elck uuyt zijns selfs buel. 

Item dan eten xiii arme menschen dan of den deken brengt iiii personen ende 
elk vinder drie. 

Bij deze ampliatie kwam korten tijd later, wanneer blijkt echter niet 
de volgende : 

CONTINUATIE ende AUGMENTATIE van de oude ordonnan
tiën ende statuijten van het H. Korsgilde, eendeels ge
bonden in de oude boeeken van 't voors. gilde, oudt zijnde 
van den jaere 1410, die men gewoon es te lesen voor den 
maeltijt. 

In den eersten zal den jegenwoordige deken opten tweeden daieh van de vet -
gadermge (also na ouder gewoonte H voors. Korsgilde zyne vergaderinqe tot 

"'«eltyden toe houdende es) gehouden wesen in zyne plaetse eenen anderen 
ngemven deken, dient hem gelieft ende goetdunet, kiesen ende te nomineren. 

Item zal van de drye jegenwoordige vinders den aelderoutsten eenen anderen 
Oli e, mede in zyne plaetse kiesen ende nomineren, die hem goetdunet,en 

hen "h l Te, m"lere VmderS Z"llen mder «̂deren looten wye van 
"le" at zal moeten gaen ende den offgaende vinder zal alsdan ooek 

eenen anc et en in zijn plaetse tot vinder nomineren ende kiesen, wel verstelende 
dat diegheene, die hy de voors. lotinge overblijft, des voors. Korsgilts Telken 
zal moeten bewaren totter eerster vergaderinye toe incluys. 

Sullen mede ten tyde als boven de twee manspersonen ende de twee vrouwe 

néereTeJet MT 3ehouden ziin EL
™ bysondere te nomi-

'n un Plaetse eenen nyeuiven dienste, te weten de twee 
man personen ekx een ander man persoon ende de twee vrouw personen elex 
insgelijx een ander vrouw persone tot nyeuwe diensten. 

I t e m  s a l  d e n  d e k e n  m o e t e n  f u r n e r e n ,  b e s c h i c J i e n  e n d e  b e s t e l l e n  t o t  e l e k e r  v e r -
een Ska^'Z Jd\mn ^ v00rscreven Korsgilde ses wijncannm met 
een pinsUmne ende ses tinnen platelen ende eleken vinder ooek mede ses wijn-
al 'dTrr'n! '"T* platelen' mits9aders eleken dienste soewel de mannen 

Vielen eZrtlZSnlfMnS' ^ W""e" 

t!2/ZJ,UUe',1. 'le voorscreve" lleke» ^de vinders met hen ter voors. mael-
ticeerde eS? 'f V°°rS' <jUde te helpen eeten> derthien gequali-

^ le ee) heke schamele hujden, mannen ofte vrouwpersonen, te weeten 



de voorn, deken vier personen ende deken vinder drye, wel verstaende dat in 
absentie ofte by siecte van den voors deken ende vinders hoerluyden huys-
vrouwen ofte yemandt anders van hoerluyder ivegen deselve derthien personen 
ter voirs. maeltyden in manieren als vooren zullen moegen nooden, des zullen 
de naeste xoorgaende deken, vinders ende diensten in zulcken gevalle de 
plaetsen van denzelven absenten ofte siecken suppleren ende vervollen ende de 
saecken van 't voors. gilde op te vergaderinge ende maeltyden inwaer nemen. 

De voorscreven deken, vinders ende diensten zullen in recompensie van 
hoeren diensten, arbeyt ende moeyten als voren tot hoere prove genieten elcx 
een mingelis pot gestoten erwitten, vier fyne bolletgens, vier loot parduyck 
ende een mingelen biers, mitsgaders noch daerenboven elcx een paer konynen 
mette vellen. *) 

Item sullen die voorscreven vinders alle jaers gehouden wesen hun rekeninge 
te doene in presentie van de ouwe ende nyeuwe deeckens, mitsgaders de nyeuwe 
vinders daer by ende over geroepen eenyge van de outste gildebroeders van 
den Korsgilde voornt. ende sal alsdan by den voors. personen gestempt worden 
of men ten aenstaende ende naestcomende jaere wederomme eeten zal ofte nijet, 
wel verstaende dat zy luyden op 't hoor en ende sluyten van de voorscreven 
reeckeninge tot coste van tzelve gilde sullen moegen verteren eens ses karolus 
guldens te 40 grooten vlaems 't stuck sonder meer. 

Item en zal nyemandt een ander in zijn plaetse opte voors. vergaderinge ofte 
maeltyden moegen stellen ofte senden anders gequalificeert ofte vijlder van 
persone wesende dan hy gildebroeder zeiver es, immers egeene kinderen in zijn 
plaetse te moegen senden ofte stellen. 

Item soe en sal gheen stoel, die verschijnt, op yemant comen noch erven moe
gen dan opten ouisten ende naesten erffgenaem des dooden ende des soe sal 
altoos die man persoon gaen voort wijff gelijck nae in der maesschap wesende, 
alsoe dat die stoele altoes blyve ende weder gae van daer hy gecomen es te 
waere anders by testamente ende uuyterste wille ofte contracte by yemande 
van den gildebroederen ofte gildesusteren geordonneert, gemaect ende gedis-
poneert moclite ivesen, behoudelicken dat nyemandt zijn stoel en zal moeyen 
vereopen ten waere deur de extreme noot, 't welck in sulcken gevalle geschieden 
zal by kennisse ende consent van den deken ende vinders des voors. Korsgilde 
alsdan in den tijt wesende. 

1) In de rekening van 1517 komt hierover het volgende voor: 
Gegeven om 18 pair conynen, te weten de 10 pair, die in de maeltijt gegeten waren, 

't pair 4 st., alsoe zy zonder vellen waren, ende 8 pair voir deken, vinders ende diensten, 't pair 
41/2 st,alzoe zij hair vellen behielden. 

Een dergelijke post komt in al de volgende rekeningen van het Gilde voor tot het jaar 1671 toe. 
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Item soe wye by coope aen een stoel compt zal geven twintich stuvers, by qifte 
thten stuvers ende by erffenisse vijff stuvers ende dit al ten behouve van den 
voors. Korsgilde. 

rr.PPrrW6t , ^ +niet n0°di&' W8Zen Van de verschreven statuten 
eeidere verklaring te geven dan hiervoren reeds is geschied- ook niet 

, 6.rze ver a™pliaties; haar inhoud is toch zoo eenvoudig en zoo duide
lijk dat eene uitlegging daarvan overbodig schijnt. 

van uL0tpananH ^ jaKF- l6!7 W8r,d hGt H- Kerstmis^de door de statuten 
zit ver van D^n H 7 J êevd. Alstoen werden 
zij \ervangen door de navolgende voorschriften, welke in dat iaar door ziine 
leden voor hetzelve werden vastgesteld : J door zijne 

Ordonnantiën ende Statuten van den H. Karsgilde 
binnen de stad Haarlem. 

ARTICUL 1. 

In den eersten sal den Deeken, in der tijd weesende, als hy afgaan 
zal vooi eerst kiesen een nieuwe Deeken, welke gehouden werd het Kers-
gild in alle gerechtigheid voor te staan, alsoo 't Erfgoed is. 

ART. 2. 

Sullen meede de twee vinders, die afgaan, elk een nieuwe vinder 

't voTr'z Gildeaen 'tnteienShden Deek.en,sullen voe?en in alle voorvallen van 
profijt e" ,aar eyge" t0t meeslen oirbaarende 

ART. 3. 

Insgelijks sullen de twee Mannen en de twee Vrouwen diensten elk 
een ander kiesen ende den oirbaar als vooren soeken. 

ART. 4. 

vinrJo De °nde ^ de ni6UW6 Deeken> mitsgaders d'oude en de nieuwe 
r - M  k  7  m a c h t  h e b b e n  ( s o n d e r  i e m a n d  m e e r  v a n  d e  a n d e r e  
Gildebroe eren daarover te beroepen) om in alle zaaken en occurentn 

conservatie JL H" ïi gfm66n advijs tot de meeste voorstand, 
te behooren. P Van * SelVG bevinden ende verstaan zullen 
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ART. 5. 

De Vinder, die het Boek bewaart, zal ter geleegender tijd, voor dat 
het Gild eeten zal, pertinente Reekeninge doen van sijn ontfang ende uit
gaaf voor de oude en nieuwe Deeken ende d'oude ende nieuwe Vinders 
voorsz., deselve daarop door de Knegt van 't Gild bescheydende sonder 
ymant meer, die de Reekeninge opneemen, sluyten ende onderteekenen, 
mitsgaaders spreeken en resolveeren sullen ofte het Gild eeten sal ofte niet, 
waarna de voorsz. Vinder de tafel zal laten dekken ende daar op schallen 
een gebraade schaapen schoer met een paar hoenderen ende een paar 
Konynen ende een dronk goed Biers, sonder meer of anders, op poene van 
ses Gulden voor 't Gild, blyvende 't banquet tot sijn discretie, daarvoor hy 
weederom uit het gemeen inkoomen van 't voorsz Gild genieten zal ses 
gulden eens. 

ART. 6. 

Deeken,' Vinders, Mannen- ende Vrouwendiensten sullen op beyden 
de Maaltyden, als het Gild eeten sal, elk hun Officie, Dienst of Ampt, 
daartoe zy respective gekooren sijn, zelfs in Persoon bedienen sonder in 
eeniger manieren eenen anderen in hunnen plaatsen te substitueeren, ten 
waare by sterfte, siekte, quetsinge ende absentie buyten de Provincie van 
Holland of andere diergelyke wigtige oorsaake, op de boeten van twaalf 
Caroli guldens tot veertig grooten vlaams het stuk, te gaan ten behoeven 
van liet Gild. 

ART. 7. 

Ende of het geviele, dat de Deeken ofte ymant van de dry Vinders 
ofte van de twee Mannen ende Vrouwediensten voor 't Eeten van het Gild 
quaame te overlijden, siek ofte gequest, absent te sijn als in 't voorgaande 
Art., soo sal in sulk een gevalle desselfs officie ende dienst wederom 
koomen ende vervallen op degeene, daarvan deselve gekoomen is geweest 
ende soo deselve meede gestorven, siek, gequest ofte absent waare, op 
degeene die 't laatst bedient heeft, omme by hem in eygener Persoone 
bewaart 'ende uitgevoert te werden, in voegen ende op de boeten als in 't 
voorgaande Articul. 

ART. 8. 

De Deeken zal met moogen brengen op de Maaltyde vier schaamele 
Luyden, eerlijk van Naam ende Faam ende elke Vinder dry, 't sy Mans 
ofte Vrouwen, maakende te saamen derthien Persoonen. 

ART. 9. 

De twee Vrouwendiensten sullen teegens dat het Gilde eeten sal de 
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Markt bewaaren, daartoe de Boekhoudende Vinder haar geld behandigen 
zal met een memoriaal van 't gunt gekogt moet zijn, mits zy aan deselve 
weederom sullen brengen declaratie van haaren uitgaaf om soo verantwoord 
te worden op sijn Reekening. 

ART. 10. 
Alle Gilde Broederen ende Gildesusteren, die binnen de stad woon-

agtig zijn, zullen beyden de daagen, als het Gilde eeten zal, op de Maaltyden 
selver in Persoone moeten compareeren sonder een ander in haare plaatse 
te moogen senden, ten waare by siekte, verlies van Vader ofte Moeder, eenig 
ongeval ofte andere diergelyke reedenen, daarvan de suffisantheid sal staan 
ten oordeel ende discretie van Deeken ende Vinders, op de verbeurte den 
tweede dagh van 30 st. tot profijt van 't Gild ende die meer als eene stoel 
hebben, sullen met haar brengen eene Persoon van goede Naam ende qualité 
ende over de vijfthien jaaren oud, alsoo anders denselve van Deeken ende 
Vinders de deure zal werden geweesen. 

ART. 11. 

Gilde Broederen ende Gilde Susteren, die buyten de Stad woonagtig 
zijn ende een of te meer stoelen hebbende, sullen gehouden sijn of selver 
in Persoone te komen ofte op haare plaatsen te senden eerlyke gequalili-
ceerde Persoonen ofte haar in den Bloede bestaande, — alsoo Dienaars ofte 
Dienstmaagden ofte die Dienaars ofte Dienstmaagden geweest zijn ende 
Kinderen, beneeden de vijfthien Jaaren oud, in haar luvder plaatsen 
komende, by Deeken ende Vinders alsvooren niet en sullen werden gead-
mit teert. 

ART. 12. 

Niemand en sal moogen geduurende de vergaaderinge van 't Gild 
eenige Speellieden laaten koomen om over de Maaltijd te speelen ofte ie 
dienen om te dansen, op poene van vier gulden te verbeuren ende dat 
Deeken en Vinders deselve datelijk sullen heeten gaan. 

ART. 13. 

Item en sal men den derden dag de Dienstknegten ofte Dienstmaag
den, die om haar Meester ofte Vrouwe te haaien koomen, niet moogen 
setten aan de tafel ofte ook binnen de Kaamer houden, daar de Deeken, 
Vinders, Diensten ende Gildebroederen vergaadert zijn, op poene van twee 
Guldens, dan sullende deselve daar buyten wagten tot de haeren gereed zijn. 

ART. 14. 

Zoo ymand van de Gilde Broederen ofte Gilde Susteren voor ofte 
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na de vergaaderinge het Kersgild eenige belofte van Renten, Penningen ofte 
andere Giften, schenkagien deed, onder handtastinge van den Deeken ofte 
van de Vinders sal verbonden weesen deselve sonder exeptie te praesteeren 
ende voldoen of, daarna in weygeringe blyvende, sal men 't op sijn ofte 
Haare gereedste goederen moogen soeken ende verhaalen. 

ART. 15. 

Alle stoelen, daarvan by maekinge niet gedisponeert en is, sullen 
erven ende succedeeren op den oudste en de naasten van den bloede der 
zeyde daar die van gekoomen zijn, wel verstaande, dat de jonger Zoon 
altijd zal gaan ende gepraefereert weesen voor de oudste Doghter ende de 
Jonger Man erfgenaam voor de oude Vrouwe erfgenaame weesende in eene 
graede. 

ART. 16. 

Van een stoele, aangekoomen by erfenisse, zal voor de verstoelingen 
betaalt werden thien stuyvers, by gifte twintig stuyvers en by koop veertig 
stuyvers. 

ART. 17. 

Soo ymand eenige stoel ofte stoelen aangekoomen sijn by erfenisse, 
gifte ofte koope ende deselve niet laat verhoeken als 't Gild eet maar door 
onagtzaamheid of andersints uitstelt tot op een ander tijd of reyse, soo zal 
die gehouden zijn van elke stoel te betaalen dobbel verboekgeld. 

ART. 18. 

Iegelijk Gildebroeder ofte Gildesuster, die sijn ofte haare stoel ofte 
stoelen by gifte ofte koop begeert over te setten, sal gehouden weesen 
deselve te geeven ofte verkoopen aan Persoonen van soo goede conditie 
ende qualité als hv ofte zy selve is ende daarmeede Deeken ende Vinders 
tevreede zijn. 

ART. 19. 

Die sijn ofte haar stoele ofte stoelen weggeeft sal booven de ver-
boekinge van 20 stuyv. nog ten behoeve van 't Gild betaalen 3 guldens 
ende die se verkoopt booven de verboekinge van 40 stuyv. nog 6 gulden 
tot 40 grooten vlaams 't stuk. 

ART. 20. 

De verkogte stoel ofte stoelen sullen de bloedvrienden van de ver-
kooper, soo se begeeren, binnen 'sjaars moogen naesten en sal de jonger 

li 
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Man voor d ouder \ rouwpersoone weesende in eene graed gepraefereert 
zijn ende soo ymand van de Vrienden die koomen naederen, soo sullen 
Deeken ende Vinders, soo 't haar goeddunkt, voor 't Gild sulks moogen 
doen mits betaalende ende renbourseerende wat daarvoor belooft ofte be
taalt sal zijn volgens d'affirmatie van de verkooper en de kooper, 't welke 
sy ook van Deeken ende Vinders gevraagt sijnde, als de verboekinge ge
daan wert, sullen moeten verklaaren. alsoo met den dag van de verboe
kinge het \ oorsz. Jaar om te naaderen eerst ingaan zal. 

ART. 2!. 

Alle Gildebroederen binnen de Stad van de Knegt van 't Gilde ter 
begraavenisse met eenige Gildebroeder ofte Gildesuster gebeeden sijnde, 
zullen mette Rouwmantel in Persoon ter naaster plaatse of ten huyse van 
den overleeden compareeren ende haar agter de Bloedvrienden voegen, ten 
waere ymant overmits ziekte ofte andere reedelvke beletselen niet en konde 
koomen op de boete van twaalf stuyvers, daervan twee stuyvers sullen 
gaan voor de Knegt, die de boeten van de absenteerende inne sal ende de 
ïeste vooi t Gild, des sullen de erfgenaame van den overleeden den voorsz. 
Knegt voor sijn bidden gegeven ses stuyvers eens. 

ART. 22. 

De Erfgenaame van een gestorve Gildebroeder ofte Gildesuster sullen 
gehouden weesen tot behoef van 't Gild te betaalen ses Caroliguldens ofte 
soo veel meer alsyders goede beliefte en discretie draagen zal. 

ART. 23. 

Soo het iemand van de Gildebroederen ofte Gildesusteren begeert 
zal t s\ne ofte haaie kosten begraaven mogen werden in de gemeene 
Kelder van 't Gild, geleegen in de groote Kerk in 't Kerscapel. 

Aldus by den Deeken, Vinders en de gemeene Gildebroederen ende 
Susteren geresolveert ende beslooten den 17 January anno 
1617 ende tot bevestinge by deselve geteekent: 

C. van Beekesteyn als Deeken. 
D. Soutman als oud Deeken. 
C. Verwer als oud Vinder. 
Gerrits Nanninhs Deyman als oud Vinder. 
Nicolaas van Crabmoes als oud Vinder. 
Cornelis Claasz. als nieuw Vinder. 
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Anthony van Halewyn als nieuw Vinder. 
Pieter Philips van Paencleren. 
Jacob Matham. 
Claas Joost Soutman. 
H. van Haerlem van Berkenroode. 
Etisabeth van Berkenroode. 
Meyns Simons. 
Guertje Claes Berese. 
Mathijs Deyman. 
Arent van Veen. 
Claesje Claes. 
Marytje Maertens. 
Cornelia van Dorp. 
Agatha van Berkenrode. 
E. van der Stoelk. 
Aef Stichelen van Adrichem. 
Griet Jans. 
Bosvelt. 
Gael. 
Albert van Alkemade. 

Het vaststellen dezer statuten was de laatste bestuursdaad, die de 
leden van het Gilde ten opzichte van hetzelve verrichtten, doordien zij 
daarbij hunne macht uit handen gaven aan hun bestuur, dat reeds 
na de tweede ampliatie der statuten van 1410 het recht had bekomen zich 
door cooptatie op de bepaalde getalsterkte te houden. De statuten van 
1617 onderscheidden zich van hunne voorgangers ook nog daardoor, dat er 
hoegenaamd niets in voorkomt omtrent het kerkelijk of godsdienstig karak
ter, dat het Gilde tot dusverre had gehad. 

De vinder, die ingevolge deze statuten belast werd met de boekhou
ding van het Gilde, kreeg den naam van de boekhoudende vinder; het 
was altijd de eerste vinder, aan wiendit werk werd opgedragen. 

De statuten van 1617, wier inhoud ook duidelijk genoeg is dan 
dat het noodig zoude zijn daarvan eene verklaring te geven, werden later 
geamplieerd als volgt: 

RESOLUTIEN 

genoomen by de E. Heeren Deekens ende Vinders in 't stuk van de toege-
leyde penningen ter saeke van de overleeveringe ten Huyse van de Boek
houdende Vinder gedaan. 
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ART. 24. 

Eei stel ijk by de ordonnantie van het 5e Art. wert bevonden, dat den 
boekhoudende Vinder toegeleyt wert voor de overleeveringe ten synen 
Iluyse een somma van ses guldens in de plaats van neegen guldens, die de 
boekhoudende vinders voor de Maaltijd op de overleeveringe pleegen te 
genieten, dis blijkl folio ± ende 9 in de Reekening van den Kerstmisgilde.1) 

ART. 25. 

Folio 122 van de voorsz. Reekeningen 2) werd bevonden, dat in 
plaats van ses guldens in 't voors. 5e Art. gestelt de Heeren Deekens en 
vinders met malkander hebbe geresolveert, dat den Boekhoudende Vinder 
ter oorsaake als vooren genieten zal twaalf guldens. 

RESOLUTIEN 

genoomen by de Heeren Deekens ende Vinders in 't stuk van 't belegden 
van penningen ten profyte van 't Karsmisgild. 

ART. 26. 

In den jaaren 1640 is geresolveert, dat alle de penningen, dewelke 
ont angen werden over het aflossen van kapitaalen, verhoeken van stoelen 
ende veralieneeren van dien, van donatien ofte giften, van 't afsterven 
van eenig Gildebroeder ofte Gildesuster, mitsgaaders van het absen
teeren van haar lieder begraafenisse ende het afweesen des voors. Kars-
misgilds maaltyden, sullen beleyt ende niet verteert worden, maar tot profijt 
van t voors. Gild moeten accresseeren. 

EXPLICATIE ende RESOLUTIEN 

genoomen by de Ed. Heeren Deekens ende Vinders weegens het 10 en 11 
Art. van de ordonnantie, aangaande het compareeren op de Maaltyden van 
de Kaï smisgilde ende het senden van de Vrienden in absenteerende plaatsen. 

1) Hierover houden in : 

De rekening van 1615 lol. 4: In den eersten aen Mr. Jacop Matham ter saecke van de over-

betaelt.r g^d6" Deceml,er 1614 Sedaen ende als in de voorgaende Reeekening hem 

Die van 1617 foL 9: Nicolaes Ja»s/.n. Verwer ter saeke van de overleveringe by hem tSvnen 
huyse op den 15 Novembris 1616 gedaen, betaelt negen ponden, daerom 9 pd. 

-) De rekeeing van 1640 houdt hiervoor in fol. 122: Betaelt mr. Adriaen Matham voor ^ 
overleveringe by hem gedaen tsynen huyse den 22 December anno 1639 met volcomen resolutie 
van de Heeren Deeckens ende Vinders de somme van 12 gulden. 
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ART. 27. 

Alle Gildebroederen en Gildesusteren, die binnen de stad woonagtig 
zijn ofte buyten daaronder begreepen, sullen beyde de dagen, als het Gild 
eeten zal, op de Maaltyde selver in Persoon moeten compareeren sonder 
een ander in haare plaatse te rnoogen senden, ten waare by siekte, verlies 
van Vader ofte Moeder, Man ofte Vrouw, eenig ander ongeval ofte andere 
diergelyke reedenen, daarvan de sulïïsantheid sal staan ten oordeel ende 
discretie van Deken ende Vinders, op de verbeurte van yder dag ófte Maal
tijd van 30 stuyvers tot profyte van het Gild. 

ART. 28. 

Eenig Gildebroeder ofte Gildesusler een ofte meer stoelen hebbende 
ende in de stad ofte buyten daaronder begreepen woonagtig zijnde, sullen 
vermoogen in haar luyder plaatsen eenige gequalificeerde Persoonen (hem 
ofte haar in den tweede graed inclusive bestaande) te senden, dewelke als 
alle andere Gildebroeders ende Gildesusters gehouden sullen zijn (gekoosen 
zijnde) tot dienste van de voors. Gilde te staan, wel verstaande indien 
ymant, eenige plaats bekleedende, gekoosen sijnde tot dienst niet en compa
reerde, soo sal in sulke gevalle den Gildebroeder ofte Gildesuster, wiens plaats 
hy ofte zy bekleeden soude, selver moeten dienen volgens ende op de 
boeten van 't 6e Art. in de Ordonnantie begreepen. 

ART. 29. 

Gildebroederen ende Gildesusteren, die buyten de stad woonagtig 
zijn ende een ofte meer stoelen hebbende sullen gehouden zijn in Persoon 
selver te koomen ofte in haare plaatsen te laaten compareeren eenen ge
qualificeerde Persoon van haare bloede, hem ofte haar in den tweede 
graede inclusive bestaande, wel verstaande de aangehouwde daaronder 
begreepen, als meede in 't voorgaande Art. 

Aldus geresolveert ende gearresteert by oude ende nieuwe 
Deekenen ende Vinders den 12 December 1645 ende 
by Haarluyden onderteekent: 

Pieter van Zeil. als oud Deeken. 
Cornelis van der Hoog, als Deeken. 
Albert van der Hoog, als Boekhoudende vinder. 
S. Colterman, als oud Vinder. 
Theodorus Matham, als oud Vinder. 
Johannes van Zeil, als Vinder. 
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AMPLIATIE. 

van het sestiende en twee en twintigste Art. 

ART. 30. 

Ie mant een stoel by Eriïenisse in descendent! of ascendenti linea 
aankoomende sal geeven als voor deesen 6 Guldens voor 't afsterven en 
voor 't verboeken in de plaats van 10 stuyv. twee Guldens. 

ART. 31. 

Ende een stoel bij Eriïenisse a latere aankoomende sal geeven 
in de plaats van 0 Guldens 8 Guldens voor 'I afsterven en voor °t ver-
boeken in de plaats van 10 stuyvers 4 guldens. 

ART. 32. 

van 3 ÏÏTaZJ0* ^ ^ f*® k°°P aankomende sal de plaats 
' a olte b Guldens voortaan betaalen 't zv voor sifte ofte knnn X 

en e voor *t verboeken in de plaats van 20 ofte 40 stuyvers 0 Guldens. 

Aldus geresolveert ende gearresteert by oude ende nieuwe Heeren 

ontoTeekent6: 19 MaarH659 e«de by haarluyden 

1 v a n  Z e i l  als Deeken 
Corn. van der Hoog als oud Deeken 
Ad?taan de K.ies als nieuw Deeken 
Alb. van der Hoog als oud Vinder 
Isbrand Dobbius als oud Boekhoudende Vinder 
Hercules Schatter als oud Vinder 
FredK Couseband als Boekhoudende Vinder. 

ALTERATIE 

van het 26e Art. raakende het beleggen ende verteeren van penninghen. 

ART. 33. 

Dat voortaan maar sullen werden helevt tot capitaal in 't geheel de 
penningen, die sullen werden afgelost en voor de helft de penningen die 
™ dien "1 °nt,fange" ^ ïerb°eken ™n St0el™ ende veralieeneeren 

Iien, mitsgaaders van donnatien ofte Giften van 't afsterven van de 
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Gildebroederen ende Gildesusteren en dat de weederhelft daarvan jaarlijks 
sal werden verteert, beneevens de penningen, die sullen procedeeren van het 
absenteeren van der Gildebroederen ende Gildesusteren begraeffenisse ende 
het afweesen der voorsz. Karsmisgildesmaaltyden. 

Aldus geresolveert ende gearresteert by oude ende nieuwe Deekens 
en vinders op den 17 November 1671 en by henlieden 
onderteekent : 

Fredk. Cousebancl als Deeken 
J. Zoutman als oud Deeken 
H. van Alkemade van Berkenroode als oud Deeken 
Corn. Couseband als Boekhoudende Vinder 
J. Tetro als Vinder 
Egb. Eekliout als Vinder 
J. Bering als oud Vinder. 

ART. 34. 

Dat voortaan alle stoelen meerder dan 33 jaaren verzuymt wordende 
door Erfgenaamen te laaten verboeken aan het H. Kersmisgilde te zullen 
vervallen. 

Tot het jaar 1881 toe is het Gilde sedert 1617 steeds bestuurd ge
worden overeenkomstig de statuten van dat jaar en de wijzingen, die 
daarin als voorzegd gebracht werden. 

Aanvankelijk bleef na 1617 het getal der vinders uit drie bestaan, want 
na dit jaar was er, behalve de twee vinders, waarvan in de statuten van 
dat jaar sprake is, ook nog een derde vinder, die, zooals wij reeds zagen, 
de boekhoudende vinder genaamd werd. Telken jare deed deze rekening en 
verantwoording van zijn beheer en liet dan zijne rekening aanvangen zooals 
dat o. a. na te noemen Matham deed : 
Hekeningh, bewijs en reliqua van Adriaen Jacobz Matham van al 't geene 
by  hem als  boeckhoudende v inder  van den Corsgï lde  b innen Haerlem ont fan-
gen ende daer tegens üutgegeven is, beginnende den Achsten December des 
jaers i637 en eyndegende den derthienden December 1639, overgelevert by 
den Rendant den Jonckheer Dirck van Haerlem van Berkenroede als Deecken, 
Mr. Georgius van de Velde ende Gerrit Deyman als oude vinders, mitsgaders 
Sinion Spycker ende Mr. Cornelis Helmbreecker als nieuwe vinders. 

De rekening en verantwoording van den boekhoudenden vinder over 
1671 en vlgd. jaren vangt aan als volgt: 
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De heeren Deeken ende Vinders, mitsgaders Mannen en Vrouwen diensten 
van t H. Karsemis Ghilt, gekosen in de Nieuwe Doelen tot Haerlem <>)> den 
17 November 1671. 

Deecken. 

Do WelEdele Heer Hendrick van Alckemade van Berckenrode, heer van 
Bereken rode 

in plaets van 
de Heer Frederick Cousebant, ridder. 

Vinders. 

Johannes van I etterode, Boeckhoudende vinder 
in plaets van 

de Heer Gornelis Cousebant. 
Monsieur Jacobus Reringh 

in plaets van 
Monsieur Egbartius Eeckhout. 
de Heer Docter Gornelis van Dijck 

in plaets van 
Monsr. Johannes van Tetterode, 

Manne diensten. 
d'Heer Jacobis Dobbius 

in plaets van 
d'Heer Docter Gornelis van Dyck. 
d'Heer Frans de Kies van Wissen 

in plaets van 
Monsieur Gerrit Pietersz van Dijck. 

Vrouwe diensten. 

Vrouwe Anthonette van Hensbergen huvsvrouwe van d'Heer Willem 
van Gennip 

in plaets van 
de vrouw Willem van Gennip. 
Juffrouw Cornelia van Dijck 

in plaets van 
Juffrouw Elysabeth van der Hooch. 

Waarna vervolgens komt de: 

Reeckeninge van Johannes van Tetterode ah Boeckhoudende vimier van 't 
. Karsemisgilt tot Haerlem tan alle 't geene by hem ontfangen ende dner 

tegen, uutgegeven « van den 57 Oetober Ao 1671 tot den 20 December 1674. 
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ONTFANGEK 

In den eersten ontfangen nyt handen van (V Heer Cornelis Cousebant als laest 
yewesene Boeckhoudende vinder, enz. 

Later werd het getal der vinders teruggebracht tot het in de statuten 
van 1617 bepaalde aantal van twee, (van wie een de functie van boekhouder 
bleef vervullen); immers in de notulen van de bestuursvergadering van het 
Gilde van 26 April 1857 staat vermeld: «dat men besloot om het bestuur 
voltallig te maken, zooals het in de laatste jaren bestaan heeft, namentlijk 
door het Collegie geconstitueerd te houden als bestaande uit één Deken en 
twee Vinders, die ieder hunnen opvolger benoemen, *) en aangezien de voor
laatste Deken de Hoogwaardige Heer Cornelis Ludovicus Baron van Wijkerslooth 
van Schalkwijk, Bisschop van Curium i. p. i., is overleden zonder eenen 
opvolger te hebben benoemd, zoo is door de twee presente (Bestuurs) leden 
tot vinder en mitsdien tot lid van het Bestuur benoemd en geassumeerd 
den WelEdelen Heer Louis Jean van der Kun te Rijswijk.» 

In laatstgemeld jaar woonden zoo niet alle, dan toch de meeste leden 
van het Gilde niet meer te Haarlem, althans geen zijner bestuursleden was 
toen daar meer metterwoon gevestigd. Daarom nam het Bestuur blijkens 
gezegde notulen ook nog het volgend besluit: 

«Overwegende, dat aangezien de zetel van het fonds in den geest dei-
instelling moet zijn en blijven te Haarlem en niemand van het collegie 
op dit oogenblik te Haarlem gevestigd is. 

Zoo is besloten een boekhouder van het Collegie te benoemen, die 
te Haarlem woonachtig zoude zijn en met de betrekking van boekhouder 
ook die van secretaris en thesaurier zoude vervullen en is daartoe benoemd 
de makelaar Walterus Martinus van Bemmel, die, uitgenoodigd zich bij de 
presente leden te vervoegen, zich die benoeming heeft laten welgevallen 
en dan ook de aanwezige boeken heeft overgenomen.» 

Sedert dien, heeft het Gilde steeds te Haarlem een boekhouder 
gehad, wTiens functie het is daarvan de rentmeester en secretaris te zijn. 

Uit bovenstaande notulen blijkt ook al weder dat het Gilde voortdu
rend getracht heeft den wil van deszelfs stichters zooveel mogelijk na te 
komen. 

Dat het Gilde tot dusverre, voor zooverre de omstandigheden het 
toelieten, aan zijne bestemming steeds is kunnen blijven beantwoorden, is 
vooral daaraan te danken, dat zijne leden nooit iets van deszelfs bezittingen 

1) Het was destijds gebruikelijk, dat do eens benoemde bestuursleden het voor hun leven 
bleven. In 1858 kozen de drie toenmalige bestuursleden tot hunne opvolgers, om naar rang van 
anciënniteit als van ouds (zooals zij het uitdrukten) in het bestuur zitting te nemen, hunne oudste 
zonen. 

12 
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wmditSaëht',,1,lr1Jben HEen, T°°rd T hU'de "10et Aad"oor a»e* 
, hen, die leden van het Gilde waren in de tijden dat 

"eduld weTdCB7iiS w"k "T' te.lande.' Z00aI wet verboden, dan toch slechts 
Z,J veikeerden toen in kommervolle omstandigheden en 

hadden bijna geen vooruitzicht, dat zij het Gilde nog eens in ziin ouden 

ér ,Tet al deszelh T°*  ̂het in stan(1 en dachten i met aan deszelfs bezittingen ten eigen bate aan te wenden. Mo«e dit 
°°i ons> '^ie thans leden van het Gilde ziin eene rpdpn t« , --n 

te trachten het te laten voortbestaan en daarbij zooveel mogelijk'het"doel 
zynei instelling te verwezenlijken ! * ° 

1017 r» der veranderde tijdsomstandigheden de statuten van 

Vinders in het jaar 18X1 "la ,,-'"6" ,g W,aren' heM>en zijn Deken en n liet Jaar 1881 daaivoor de navolgende vastgesteld, waarin de tot 
dusverre bestaan hebbende organieke bepalingen, voor zoover het kón 
G^"S"°me" ; teVeUS We''d daai'bij ^ geschiedenis 1 tt' 

Zij luiden als volgt: 

DEKEN EN VINDERS VAN HET H. KERSTMISGILDE in 
aanmerking nemende, dat in de bestaande Statuten en Ordon
nantiën van den jare 1617, bepalingen voorkomen, die door ver-
atere'8?,,Tli • *.mofelijke toepassing zijn geraakt óf door 
latei eAmpliatien en besluiten van Deken en Vinders ziin Ge
wijzigd - waaruit in de toepassing onzekerheid kan ontstaan • 

zijn te rade geworden, uit de eerstgemelde Ordonnantiën en 
ateie besluiten datgene te hernieuwen, te bestendigen en tot 

een e rengen, wat kan strekken tot het bewaren en opwekken 
ran den alouden Katholieken zin, die ten grondslag ligt aan het 

in hun bestuur" en0' leiddK,ad ^ die"en Van D*» en Vindei» 
V°1St 16  ̂

ARTIKEL 1. 

schen ooiUronL-StmiS'iWe ee" l]lr0,ederscll;lP of Gilde van Middeleeuw-
sclien oorsprong. - ,mmers reeds bestaande in de 14J« eeuw ; alzoo de 
oudste Scheiden opklimmen tot het jaar 1374; - en is gevestigd te Haarlem 

Het Gilde is samengesteld uit vier en vijftig leden: ook "eze"d 
" "'.f.0,0 maunen als vrouwen, gehuwden en ongehuwden, en van ouds 
van Adellijke of Burgerlijke afkomst. 

Het lidmaatschap _ de stoel - gaat over volgens oud erfrecht, voor 
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zoover daaromtrent door de bezitters geene beschikken zijn gemaakt ter 
begeving tijdens het leven of na doode. 

De vereering van 's Heeren geboorte is van ouds tot doel gesteld aan 
de leden ; van daar de benaming van H. Kerstmisgilde. 

De godsdienstige handelingen bestaan in het doen opdragen van het 
li. Misoffer, \iermaal oudtijds driemaal — in iedere week. Benevens 
drie Solemneele Hoogdiensten, te weten : op den Eersten Kerstdag, op den 
Onnoozele Kinderendag en op den Sint-Jansdag, in den zomer. Al de 
kerkelijke diensten werden oudtijds verricht door een daartoe bepaald aan
gewezen Geestelijke, in een en dezelfde Kapel der St. Bavo's of Groote 
Kerk te Haarlem. Voor het tegenwoordige, immers na den jare 1857, wor
den de kerkelijke diensten verricht in de Kathedrale kerk te Haarlem, op 
een vast, door den Bisschop geregeld Stipendium 

Het goede werk van het Gilde bestaat in het geven van een liefde
maaltijd aan dertien schamele armen : — ter gedachtenis aan het laatste 
Avondmaal van Christus met de twaalf Apostelen; — oudtijds bediend 
door de Gilde-Broeders en Zusters, van waar de vermelde «mannen- en 
vrou wend iensten.» 

Van de onderling bestaande Broederschap getuigde de gemeenschap
pelijke maaltijd en het deelnemen aan de begrafenis der gilde leden ; de 
maaltijd alleen is overgebleven. 

Ondanks de reformatie is het Gilde in stand gebleven en heeft liet 
de godsdienstige en liefdadige handelingen, na eenige onderbreking, voort
gezet en later geheel hersteld. In zijne leden heeft het zich gehandhaafd 
als zuiver Katholieke stichting, bestaande — op zeer enkele uitzondering 
na — bij uitsluiting uit katholieke leden. 

Aan den Deken — die oudtijds, even als de beide Vinders, jaarlijks 
attrad, later zijn leven lang gedurende aanbleef, doch ten aanzien van wien 
de jaarlijksche aftreding weder is ingevoerd — is, met de beide Vinders, 
het Bestuur van het Gilde bij uitsluiting opgedragen. Het blijft zijne en 
hunne roeping om naar vermogen en zooveel doenlijk, de stichting en de 
werken der stichting, naar den ouden geest te handhaven. 

ART. 2. 

De stoelen gaan over bij erfrecht, gift onder de levenden of na doode 
en verkoop, alles met inachtneming der hiervolgende bepalingen. 

Door erfrecht vervalt de stoel, waarover de overleden bezitter niet 
heeft beschikt, aan den oudste en naaste in den bloede van dien laatsten 
bezitter; met dien verstande, dat in dezelfde lijn de mannen gaan voor de 
vrouwen ; dus de jongere broeders vóór de oudere zusters; wanneer de 
overledene meerdere stoelen mocht hebben nagelaten, zal het voorrecht slechts 
gelden voor éénen stoel en zullen de vrouwen ook bij erfrecht opvolgen ten 
aanzien van de meerdere stoelen. 
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Lij gitt onder de levenden ot na doode en verkoop, mogen geene 
stoelen worden gegeven, gelegateerd of verkocht aan personen, die niet 
behooren tot de R. K. Kerk. 

En zal in geen geval schenking of verkoop van stoelen eenig gevolg 
kunnen erlangen dan na bekomen schriftelijke toestemming van Deken en 
Vinders. Wanneer Deken en Vinders vermeenen de toestemming niet te 
mot ten \erleenen, zullen zij de som van honderd vijftig gulden aanbieden, 
en tegen uitbetaling van die som den stoel naasten ten behoeve van het Gilde! 

ART. 3. 

Van den overgang van stoelen zal binnen vijf jaren — te rekenen: 
ingeval van overgang volgens erfrecht, van den dag van het overlijden des 
bezitters; en ingeval van schenking of verkoop, van de dagteekenin^ der 
door Deken en Vinders gegeven toestemming — aan den Boekhouder van 
het Gilde de noodige opgaven worden gedaan voor het ten name stellen in 
het stoelenboek, en zullen, binnen het gezegde tijdsverloop, de in het vol
gende artikel vastgestelde verboekrechten worden voldaan. Bij gebreke van 
dien, en in het algemeen door het verzuimen van kennisgeving van het 
openvallen van stoelen, door welke oorzaak ontstaan, zal, na vijf jaren alle 
aanspraak op de zoodanige stoelen vervallen, en zullen die stoelen blijven 
ter beschikking van het gilde. 

ART. 4. 

Bij den overgang van stoelen, zal door de verkrijgers aan het Gilde 
worden betaald, ingeval van verkrijging door erfrecht, de som van zes gulden 
(f6.-) en ingeval van gift de som van twaalf gulden (f 12.—). Voor het 
overboeken aan den boekhouder, ten diens behoeve: ingeval van verkrijging 
door erfrecht, de som van twee gulden vijftig cents (f 2.50) en ingeval van 
gift ot koop de som van vijf gulden (f 5.—.). 

ART. 5. 

Over de stoelen ter beschikking gesteld van het Gilde of daaraan op 
den voet van de Art. 2 en 3 vervallen, wordt door Deken en Vinders bii 
schenking of verkoop beschikt, zooals zij in het belang van het Gilde meest 
gei aden oordeelen. Ingeval van verkoop zal deze geschieden voor de som 
van honderd vijftig gulden (f 150.-), welke som zal strekken tot aanwas 
van het kapitaal van het Gilde. Aan den Boekhouder wordt bovendien 
«neieenkomstig het bepaalde in Art. 4, de som van vijf gulden (f 5. \ 
voor het overboeken voldaan. 



ART. 6. 

Wekelijks zullen worden gelezen vier H. Missen, tot rust der zielen van 
de overledene leden van het Gilde; en jaarlijks, op den eersten Kerstdag, 
op den Onnoozele Kinderendag en op den Sint-Jansdag, in den zomer, 
zal een gezongen H. Mis worden opgedragen, voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de levende leden van het Gilde. De stipendia tot een geza
menlijk bedrag van vier honderd vier en dertig gulden (f 434.—) worden 
als eerste uitgave en vóór alles voldaan door de kas van het Gilde. Het 
wordt den Boekhouder aanbevolen, zich, zooveel mogelijk, te vergewissen 
van het richtig uitvoeren der fundatie, en daarvan telken jare te berichten. 

ART. 7. 

Jaarlijks wordt aan dertien bejaarde, brave en behoeftige vrouwen een 
behoorlijke maaltijd gegeven; de zorg daarvoor, zoomede de bepaling van 
tijd en plaats, als ook de keuze der te noodigen wordt aan den Boekhouder 
overgelaten. 

Jaarlijks zal door Deken en Vinders worden bepaald óf en welke 
som zal worden beschikbaar gesteld ter uitdeeling gedurende den eerst-
volgenden winter, aan braven, geene armenbedeeling genietende R. K. behoet-
tigen te Haarlem. 

ART. 8. 

Zoo mogelijk jaarlijks, zal in eene der zomermaanden te Haarlem 
worden gehouden eene bijeenkomst der Leden van het Gilde, met gezelligen 
maaltijd. 

ART. 9. 

De leden, die verhinderd mochten zijn de bijeenkomst en den maaltijd 
in persoon bij te wonen, kunnen hunne plaatsen doen innemen door hunne 
echtgenooten, bloed- en aanverwanten, tot en met den vierden graad. 

ART. '10. 

De leden van het Gilde, in persoon op de bijeenkomst en den maal
tijd verschijnende, zullen als gast mogen medebrengen — bij uitsluiting 
van anderen — één hunner grootouders of ouders, broeder of zuster, echt
genoot, kind of kleinkind, oom of tante, neef of nicht in den vierden graad. 

Nochtans zullen de leden, die van de hiervoor gemelde bevoegdheid 
gebruik wenschen te maken, hun voornemen daartoe minstens tien dagen 
vóór den dag der bijeenkomst aan den Boekhouder doen kennen en boven
dien den prijs voldoen, door Deken en Vinders vooraf te bepalen. 
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ART. 11. 

Geen der personen, in de voorafgaande Art. 8, t> en 10 bedoeld, zal 
tot de bijeenkomst en maaltijd worden toegelaten, dan na den vollen ouder
dom van zestien jaren te hebben bereikt. 

ART. 12. 

Bij den maaltijd der behoeftigen mag niemand anders worden toege
laten dan Gil deleden. 

Noc h op dezen maaltijd, noch op de bijeenkomst en den maaltijd 
der leden mogen muziekuitvoeringen plaats hebben. 

ART. 13. 

Het bestuur van het gilde bestaat uit één Deken en twee — Eerste 
en tweede Vinders, die zijn Nederlanders en hunne vaste woonplaats 
]lebben binnen het Koningrijk der Nederlanden. 

ZiJ zÜn bevoegd zich als Boekhouder toe te voegen een geschikt per
soon, te Haarlem wonende en, zoo mogelijk, lid van het Gilde. 

ART. 14. 

Deken en Vinders zijn verplicht in alles de belangen van het Gilde 
waar te nemen en te zorgen, dat de bepalingen der Statuten en Ordonnan
tiën met de meest mogelijke nauwkeurigheid worden nageleefd. 

Als eenig gezag hebbende in het Gilde beslissen zij in alle desbe
treffende zaken, zonder medewerking der leden van het Gilde, voor wie 
hunne besluiten verbindend zijn. 

Het verblijft hun echter voorbehouden, in gewichtige aangelegenheden, 
de Oud-Dekens ter bestuursvergaderingen op te roepen, om aan de beraad
slaging deel te nemen en tot beslechting mede te werken. 

ART. 15. 

Deken en Vinders mogen zich in de bestuursvergaderingen, noch op 
de bijeenkomst en den maaltijd in hunne betrekking doen vertegenwoordigen. 

Ingeval van ontstentenis van een der leden van het bestuur, zal 
deze tijdelijk worden vervangen door den laatst afgetreden Deken. Mocht 
ook ileze ontbreken, dan door diens voorganger, en zoo bij teruggang. 

ART. 16. 

Deken en Vinders houden de Bestuursvergadering telken jare in den 
loop der maand Mei. Zij behandelen alsdan de rekening en verantwoor-
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ding van den Boekhouder en verdere voorziening vereischende belangen 
van liet Gilde. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen. 

indien slechts twee leden van het bestuur tegenwoordig zijn, hebben 
de door hen eenstemmig genomen besluiten kracht van wet. Indien slechts 
een lid tegenwoordig is, kunnen door hem geene verbindende besluiten 
worden genomen. 

In zoodanig geval, gelijk ook in dat, wanneer de twee tegenwoordig 
zijnde leden niet eenstemmig denken, bepaalt zich de handeling tot het 
opnemen van de rekening en verantwoording van den Boekhouder en liet 
regelen van alles wat noodig is ter uitvoering der bepalingen van de Art-
6, 7 en 8. 

ART. 17. 

Jaarlijks treedt de Deken af en wordt als zoodanig opgevolgd dooi
den eersten Vinder, deze door den tweeden Vinder. 

De aftreding heeft plaats op den dag der bijeenkomst, bij het einde 
van den maaltijd, of, zoo deze niet mocht plaats hebben, op den eersten 
September daaraanvolgende. 

De voorziening in de aldus open te vallen plaats van tweeden Vinder 
geschiedt uit. eene schriftelijke voordracht van twee Gilde-leden, door den 
Deken op te maken, en door hem, voor de bestuursvergadering, zijne af
treding voorafgaande, aan den Boekhouder in te zenden, ten einde die ter 
kennis te brengen van de beide Vinders. 

De benoeming heeft plaats uit de voordracht en bij meerderheid van 
stemmen. Bij staking beslist het lot. 

Ieder lid van het bestuur, dat verhinderd mocht zijn persoonlijk deel 
te nemen aan de stemming, zal bij besloten biljet, vóór de vergadering 
aan den Boekhouder in te zenden, en bij de stemming te openen, zijne 
stem uitbrengen. 

De naam van een af te treden of afgetreden Deken kan eerst na 
twee jaren op de voordracht worden geplaatst. 

AKT. 18. 

Ingeval van overlijden, het met der woon verlaten van het Rijk of 
binnentijds bedanken, zal zoo spoedig doenlijk in de opengevallen plaats 
worden voorzien, op de wijze als in het voorgaande artikel is bepaald. 

Ter aanvulling van de derde stem, zal in zoodanig geval de mede
werking van den laatst afgetreden Deken worden verlangd, en zulks op den 
voet van het bepaalde in Art. 15. 

In deze gevallen heeft de opvolging in het Bestuur plaats als bij de 
jaarlijksche aftreding, met dien verstande echter, dat de aftreding daardoor 
niet wordt vervroegd, maar dat ieder lid gedurende drie jaren in dienst blijft. 
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ART. 19. 

De archieven, geldswaardige effecten en verdere stukken van waarde, 
zullen geborgen worden in eene brandwaarborgkast, toebehoorende aan het 
Gilde en voorzien van twee ongelijk werkende sloten, waarvan de sleutels 
zullen berusten : één bij den Deken en één bij den eersten Vinder. 

Van de in de kast geborgene zaken zal een staat of inventaris bestaan, 
geteekend door Deken en Vinders. Deze staat, die telken jare door den 
nieuw opgetreden Tweeden Vinder zal worden onderteekend, wordt insgelijks 
in de kas bewaard. 

De erkentenis van de aan den Boekhouder afgegevene gelden of 
geldswaarden, door hem onderteekend, wordt mede in de kast nedercele^d. 7 O O 

ART. 20. 

De Boekhouder, tevens dienstdoende als Secretaris, neemt, wanneer 
hij geen lid is van het Gilde, de betrekking waar tot wederopzeggings. 

Hij is in zijne betrekking op de vergaderingen van Deken en Vinders 
tegenwoordig en is hun behulpzaam in de handhaving der Ordonnantiën 
en Statuten. 

Tot dat einde ontvangt en opent hij alle stukken en brieven, welke 
hem ten behoeve van het Gilde worden toegezonden. In spoed vereischende 
gevallen deelt hij die onmiddellijk aan den Deken mede. 

Telken jare. in de maand Maart, doet hij verslag aan den Deken van 
liet sedert de laatste vergadering voorgevallene, met toezending van de 
stukken, die. als van geen spoed vereischenden aard, nog niet zijn overgemaakt. 

Vóór het beleggen der Bestuurs-, en des noods verdere vergaderingen, 
doet hij mededeeling aan de Vinders van den dag, daartoe door den Deken 
bestemd, en tevens van de punten alsdan te behandelen en van de verdere 
voordrachten en voorstellen. 

Hij houdt de notulen van liet ter vergadering behandelde en van de 
genomen besluiten en schrijft die over in het daarvoor bestemde boek. Hij 
is mede belast met de correspondentie. 

Ten aanzien van het geldelijk beheer van het Gilde, is hij belast met 
liet ontvangen van de inkomsten en verdere voldoeningen ten bate van het 
Gilde. Hij voldoet de vastgestelde en alle verdere door Deken en Vinders 
verordende uitgaven. 

In de gewone bestuursvergadering der maand Mei doet hij Rekening 
en verantwoording van zijn beheer over het afgeloopen jaar, onder over
legging der bewijsstukken en verdere bescheiden. 

Boven en behalve de verboekgelden, bedoeld in Art. 4, kunnen Deken 
en Vinders aan den Boekhouder, geen lid van het Gilde zijnde, eene jaar-
lijksche bijdrage in geld aanbieden, als erkenning voor zijne moeiten en 
zorgen. 
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Met goedvinden van Deken en Vinders kan hij zich een hulp toe
voegen, om hem in zijne werkzaamheden te vervangen. 

Aldus door Deken eri Vinders van het H. Kerstmisgilde overwogen 
en vastgesteld, in de bestuursvergaderingen, gehouden te 
Haarlem, den dertigsten Mei en twaalfden Juli 1881. 

(was geteekend) F. M. A. J. VAN WIJNBERGEN, Deken. 
VAN LILA AR, lste Vinder. 
C. P. HOIJNCK VAN PAPENDRECHT, 2de Vinder. 

Het is volgens deze statuten dat liet Gilde thans wordt geregeerd 
en geadministreerd. 

Ten slotte nog het volgende over de 

INKOMSTEN 
van het Gilde. 

Blijkens zijne rekeningen bezat het Gilde reeds in den eersten tijd 
van zijn bestaan goederen, welke daaraan wrel zullen zijn geschonken ge
weest door hem of hen, die het oprichtten of die het kort daarna hebben 
willen begunstigen. 

Zij waren volgens het Ruige boek in 1380 de volgende : 

A. Landerijen. 

1°. tien maden land te 's Gravesloot in de parochie Nieuwerkerk; 
zij waren toen voor 10 jaren verhuurd aan Pieter Hughe Verdebands zoon *) 

2°. drie maden land, genaamd «in den hoern» en gelegen te Spaarn-
woude in den ban van der Liede over het Spaarne ; zij waren toen ver
huurd aan Heynric Dirxzoon 2). 

3°. de halve Oeterclijc of het halve Uiterdijkje te Schalkwijk (bij 
Haarlem) in de parochie Nieuwerkerk, dat toen verhuurd was aan Melis 
Utenhem 3). 

B. Grondrenten op de navolgende huizen te Haarlem : 

1°. Machens Ghisebrechtszoon's huis in de Veerstraat. 

1) In 1411 was daarvan pachter Claes Diert, die in 1431 vinder van het Gilde werd en in 1430 
Jacob Rembrands zoon, ook wel Jacob Garbrantszoon genaamd. 

2) In 1414 was Jan Aelbrechtszn van Rollandt genaamd die cannenmaker daarvan pachter. 
3) In de rekening van 1527 wordt daarvan gezegd, «,'t lant, gelegen up 's Gravesloot, mitten 

oeterdijck groot wesende negen margen», waaruit kan worden afgeleid, dat de halve Uiterdijk 
bij het land te 's Gravesloot was gelegen. 

13 



2°. Symons van Tetrode huis in de Kruisstraat. 
3°. Dirc Valken huis in de Kleine Houtstraat x). 
4®. Dirc Hollanders huis, waarin later Claes Oetgherszoon woonde, 

in de Kruisstraat. 
5°. Liclaes Havicx huis, daarnaast staande. 
60. Aechte Zwaelwaerts dochters huis in de St. Janssteeg (of Smeed-

straat.) 0 v 

7°. Willem Heymens huis in de Barteljorijsstraat. 
80. Claes Waddinx huis daarnaast; 

welke grondrenten in 1400 vermeerderd waren met de navolgende op deze 
huizen: 

9o. Alewijn Bollenzoon's huis in de Groote Houtstraat. 
10o. Claes Martijn zoon's huis daarnaast. 
11°. Coman 2) Aernt Willemszn huis in dezelfde straat. 
12o. Gerijt Elen huis in dezelfde straat.3) 
13°. Jan van der Schuren's, later Claes Symons huis in de steeu 

van Wouter van Rollant, later de Jacobijnensteeg geheeten. 
In den eersten tijd van zijn bestaan had het Gilde behalve van voor

schreven landerijen en grondrenten ook nog inkomsten wegens hetgeen zijne 
nieuwe leden aan inschrijvings- of overboekingsrechten hadden te betalen 
en van de zoogenaamde zielspenningen. Deze penningen kreeg het Gilde 
in verloop van tijd niet meer, maar toen kwamen bij zijne inkomsten boeten 
van de leden, die hunne verplichtingen niet naleefden. 

De grondbezittingen van het Gilde werden later vermeerderd met 
de landerijen, die Willem van Schooten bestemd had voor de door hem 
gefundeerde missen en zoo komt dan ook de huur van die landerijen, 
wejke gelegen waren te Venhuizen en 's Gravesande, in de rekeningen van 
1454 en volgende jaren voor. 

In 1473 kocht het Gilde een kamp lands te Ouddorp, dien het in 1488 
weder verkocht. 

In het laatst der 15e en den loop der 16e eeuw verkocht het Gilde 
zijne overige landerijen. Die verkoop had niet plaats dan nadat alle 
leden van het Gilde daarover gehoord waren en de meerderheid hunner 
daartoe hare toestemming had gegeven. Zoo berust in het archief van 
het Gilde nog het volgend procesverbaal: 

Alsoe bevonden es H landt, behoorende 't heylich Kers gildt, glieleegen 
(tot) Schalckwijk, theegenover die tonne, subject te zijn die scleete (van die 
meer), es by deeken ende Vinders up liuyden geleyt in communicatie van alle 

1) Hieiin woonde later Jan Dirckszn, glasmaker en vervolgens de kapelaan van het Gilde 
neer Claes Zwart. 

2) Coman beteekent koopman. 

A3, «nf'' ^U'S W°°nde later Dirk Thibant"oon, die den bak van het Kerstaltaar maakte en in 
1544 Willem de Bant, glasschrijver. 
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die ghildebroeders ende susters, vergaedert zijnde in de Cloeveniers doelen ten 
eersten maeltijt als gliilt gegeeten worden, dat zy communicatie ghehouden 
hadden liier up mitten meesten deel van dengheenen, die voermaels 't ghïlt ge-
regiert hadden ende bevonden dat het landt noytelicken vercoeft zouden zijn 
tot conservatie van des ghïlt renten ende incoemsten; dat daeromme hen luyden 
voer gehouden worden hoer meeningen te hennen te gheeven tzy mit eniginge 
tot consendt van die vercoopinge of anders in contrarie, dat zy liaer reedenen 
zouden willen seggen ende en heeft niemand van alle die verschenen compa-
paranten daer theegen gesproceken maer als vor te kennen gegeven tsellve liaer 
wil ende goedduncke te zijn. 

Actum den Gen Januarij Ao 1572 stilo coi ter presentie van ons. 
De koopers van dit land konden echter den koopprijs daarvan niet 

betalen; de verkoop werd daarom verbroken, zooals blijkt uit de volgende 
akte, eveneens in het archief van het Gilde berustende: Öp huyden den 17 
Martii 1578 nae ghemeen scriven, soe sijn veraccordeert die vinders ende 
ghemeen gildebroeders van 't heylich Kersgilt binnen Haerlem ter eenre ende 
Jan Meeuszn ende Dirck Benne woenende tot Schravesloet ter andere, nopende 
die coepe van sekere vijf morgen vier hondt 57 roede landts, x) gelegen tot 
Schravesloet, soe sy die gecocht hadde van de voors. vinders ende gildebroe
ders den k28 Januarij 1572 stilo comi. Yersoekende die voorn, coepersan de voors. 
vinders ende gildebroeders ontslagen te sijn van liaer voors. coop overmitds die 
desolaetheyt ende armoede, die hen sedert die voors. coope opgecoemen is duer die 
troubelente tyden. die sedert die voors. coope sijn geweest, soe es nae veel 
handels veraccordeert, dat die voorn. Jan Meeuszn ende Dirck Benne tot 
tien jaeren lanck aen een geduerende den vinders ende gildebroeders van 
't voors. gildt, in der tijt wesende, jaerlijcx sullen geven tot een rou coop 
dertich ponden enz. 

Later schijnt het Gilde, wanneer blijkt niet, dit land weder verkocht 
te hebben. 

In de plaats zijner landerijen kocht het Gilde grond- en losrenten. 
De akte, waarbij het Gilde 1 November 4485 eene dier losrenten van 

de stad Haarlem kocht, vangt aan als volgt: Wy Borgemeisteren, Scepenen, 
Raiden ende alle die gemeente ende inwonende der stede van Hairlem, doen 
condt allen luyden, dat wy naevolgende den octroye ende consent ons gegeven 
ende verleent bg onsen genadigen Here den Harttoge van Oestenrijck, enz., 

1) In de verkoopakte van '28 Januari 1572 werd dit land omschreven als: twee stucken landts, 
geleegen an malcander op 's Gravesloet over die tonne op Sparen. Die twee stukken land waren 
de pereeelen, die het Gilde als voorzegd had onder Nieuwerkerk en Spaarnwoude, zooals blijkt uit 
eene huurakte van 15 April 1563, waarbij Deken en Vinders van het «Heylig Kersgilde binnen der 
parochikerke van Haerlem» aan Jan Meeuszn en Diriek Bennincxzn, tbuyerluyden tot sgravesloet» 
verhuurden «twee stucken landts an malcanderen gelegen in den banne van Schalckwijck, uuyt-
gesondert die werff daer thuys op staet.» Tengevolge van afspoelingen heeft het Gilde blijkbaar 
een deel der op blz. 97 vermelde landerijen verloren. 
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omme die gtoote nooitzaicken ende lasten, die ons dagelics opcomen ende zon
derlinge otnme te vervallen die zware costen van den oorloge, datter geiveest 
is tegen die van Utrecht ende hoeren adlierenten, omme die meeste scaide 
witten minsten te verdryven, ivel ende wittelick vercoft hebben den deken en 
vinders van t liellicli Kersgïlde in de prochykercke binnen Hairlem ende be
kennen hem lnyden sculdich te iveesen drye pont groot vlaems, 'sjaers te bè
ta Hen enz. 

Het bezit van grondrenten verplichtte het Gilde van tijd tot tijd te 
procedeeren, omdat de vergelders daarvan wel eens onwillig in het be
talen waren; zoo komt in het archief van het Gilde o. a. het volgende 
voor: Schepenen (van Haarlem) condemneren die weduwe van Willem 
Jansz Vroutgens te betaelen Mr. Reyer Lambrechtszoon van Amsterdamme 
als ontfanger van 't Heylig Korsgilde, 39 stuvers van pachten verschenen 
anm8 15521, 53, 55, 56 en 57 tot (ji/2 stuvers 'sjaers. Actum ter camera 
den 10 May loo9 present Mr. Quirijn Dircxzoon, Jan Conincxzn, Jan 
Mathijszn, Mr. Jan van Zuyeren ende Huyghe Bol van Zaenen, scepenen 

Nadat het Gilde, als voorzegd, zijne landerijen had verkocht, bestonden 
zijne bezittingen uitsluitend uit grond- en losrenten; deze renten waren 
echter niet allen afkomstig van de renten, waarmede het als het ware 
zijne intrede m de wereld had gemaakt en van de opbrengst van de landeriien • 
zij kwamen ook voort van overgelegde gelden, verboeldngsrechten, verkoop' 
van lidmaatschappen (zoogenaamde stoelen, die aan het Gilde vervallen 
waren), boeten en schenkingen. 

Omtrent de boeten bevatten de rekeningen meerdere posten van 
on \angs ; zoo die van 1615 den volgende: ontfanck van absenten op de 
begraving ende daer nyet en comen met den lange mantel. 

Over de schenkingen komt in het archief van het Gilde ook no^ het 
een en ander voor, zooals o. a. het volgende: ° 

Andries van der Horst schonk in het jaar 1613 aan het Gilde, waar
van hij toen lid was, de som van twee honderd carolus guldens onder 
voorwaarden, dat hij geen dienstman van het Gilde zoude behoeven te 
wor en en de leden van het Gilde bij het eindigen van den gildemaeltijd, als 
zij hun dankgebed deden, ook een Onze Vader en een Wees gegroet voor de 
zielerust van hem en de afgestorven leden zijner familie zouden bidden. 

e ens, v!nders en Diensten van het Gilde gaven hem daarvoor een bewijs 
dat luidde als volgt: Wy ondergescreven oude ende nieuwe deecken' 
vinders ende diensten van den Gorsgilde binnen der stadt Haerlem hebben 
me \ ooi gaande communicatie, believen ende consent van de andere «ilde-
broederen, die mede present waren, belooft ende toegeseyt, beloven°ende 
seggen toe midts desen Andnes van der Horst, onsen mede-gildebroeder 
dat niemant van ons ofte onse naecomers hem en zal belasten met eenige 
o ïcien ofte diensten van den voornoemden Gilde, maer daer vanaltijt ende 
ge uurende sijn leven lanck verschoont, vry ende ongemolesteert houden 



dat voorts nae de gratie op elcke maeltijt, die gehouden zal werden van 
den corsgilde, memorie gemaeckt zal werden om te lesen een Pater noster 
ende een Ave Maria, voor d'overledenen van die van der Horst. In ken-
nisse deze onderteekent opten 9 dach Januarij anno 1613. 

Nicolaes van Crabbenmors, out-deecken. 
C. van Bekesteyn, out-vinder. 
H. van Haerlem van Berckenrode, nieuw deken. 
Jacob Maetliam, out-vinder. 
Cornelis Claeszn. 

Ingevolge voorschreven overeenkomst vindt men van af 1655, zijnde 
denkelijk het jaar waarin Andries van der Horst stierf, gedurende meer
dere jaren geregeld in de Gilderekeningen vermeld : 

Gildebroeders ende Gildesiisters wïldt gedaclitigh wesen een Pater Noster 
ende Ave Maria te lesen voir de siele van Heer Andries van der Horst sal. 
memorie. 

Wellicht was het uit [vrees voor een proces, dat de leden van het 
Gilde na 1655 geregeld aan dit gebed herinnerd werden, daar toch onder 
de ontvangsten van het Gilde over 1612 het volgende vermeld staat: 

Noch van Andries van der Horst in plaetse van twee hondert pon
den, die hy in presentie van deken ende vinders ende oock by ondertee-
keninghe van sijn eygen handt 't Gildt belooft hadde ende daernae onwil-
lich was te geven, naer voorgaende rechtelycke procedure by sententie van 
Scheepenen der stadt geobtineert een obligatie van twaelifï ponden thien 
schellingen 'sjaers, verschynende den 10 Januarij 1614 (en zoo vervolgens). 

Thans wordt na afloop van de Gildemaaltyden niet meer voor Andries 
van der Horst en zijne familie gebeden, wat al sinds vele jaren niet meer 
het geval was, waarschijnlijk, omdat de familie van der Horst nalatig is 
gebleven in de betaling van het door haar verschuldigde. 

Bij testament, den 6 September 1621 verleden ten overstaan van 
Willem van Triere, notaris te Haarlem, mitsgaders Symon Corneliszn 
Tetroo, bakker en Cornelis de Graet packer als getuigen, legateerde Cor-
nelia van Dorp weduwe van Jonkheer Arent van der Hooch ten behoeve 
van 't Kersgilde der stadt Haerlem, (daerinne zy twee stoelen heeft) een 
rentlie van twaélff guldens sjaers, innegaende ter eerster vergaderinge van 
't zelve gilde, die vallen sal naer liaer overlyden ende by haere erffgenamen 
uuytgereyct zal werden, losbaer sijnde met twee hondert guldens hooftsomme, 
welcke rentlie loop sal hebben soo lange 't zelve Kersgilde in weesen sal blyven 
ende de ordinaris vergaderinge sal werden gecontinueert ende langer nyet. 

Glaes Joost Soutman vermaakte den 24 Maart 1625 ten overstaan 
van laatstgenoemden notaris 't Kersgildt binnen deser stadt (Haerlem), 
waervan hy testateur mede een gildebroeder is, de somnie van twaelff carolus 
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guldens jaerlicx, die zyne nichte ende geïnstitueerde erffgenaem, soo 't haer 
belyeft, zall moogen lossen met twee hondert gelycke guldens. 

In het begin der 19e eeuw bestonden de bezittingen van het Gilde 
alleen uit schuldbrieven ten laste van den Nederlandschen staat, met uitzon
dering van eene grondrente, groot fl 2.50, die het had, zooals in het IHe 
Hoofdstuk uitvoeriger zal worden medegedeeld, op het huis, genaamd de 
Vergulde doos, staande te Haarlem op den hoek der St. Jansstraat en 
Riviervisclimarkt, en welke grondrente zij nog in 1859 bezat. 

Het bezit van schuldbrieven ten laste van den Nederlandschen staat 
was, zooals wij vroeger reeds zagen, voor het Gilde een ongeluk, omdat 
Napoleon I de Nederlandsche staatsschuld tierceerde. 

Door een langdurig zuinig beheer mocht het echter aan het Bestuur 
van het Gilde gelukken dat verlies weder te boven te komen en zoo bezit 
het thans weder een fonds, groot genoeg zoowel om aan al de verplichtingen 
te voldoen, die zijne oprichters en begunstigers daaraan oplegden als om 
ook nog telken jare aan zijne leden een genoeglijken dag te bezorgen. 

Uit de statuten van 1881 heeft men reeds kunnen zien, dat de bezit
tingen en archivalia van het Gilde tegenwoordig bewaard worden in eene 
ijzeren brandkast. Vroeger geschiedde dit in eene met ijzer beslagene kist; 
zoo  komt  voor  in  de  rekening  van:  

1620. Aen Dominions Janszn voor sijn arbeyt ende houtwerk by hem gereeckent 
van 't kisgen voor 't Kersgiltde om brieven ende boecken in te leggen vijf pont 
ende van yserwerck drie pont. 
1623. Ontv. van H oude kersgildtskistgen by opveylinge vercoft. 
1640. Uytte Kist van 't Kersmisgilt gelicht de somma van enz. 
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H O O D S T U K  I I I .  

De Leden van het Gilde. Lourens Janszn Koster. 

De familie Gael. 

Zij, die lid zijn van het Gilde, worden gezegd daarin een stoel te 
hebben en van daar dat deszelfs ledenlijsten van oudsher stoelenboeken 
geheeten werden. Men denke daarom nog niet, dat het Gilde ooit eenigen 
stoel bezeten heeft. Nooit heeft het toch een eigen huis gehad en dien
tengevolge ook geene stoelen. Hield het zijne jaarlijksche bijeenkomsten 
dan deed het dit in de eerste tijden van zijn bestaan in een logement, 
op het stadhuis of op den Gloveniersdoelen te Haarlem, later in eenig 
hotel aldaar, terwijl zijn Bestuur voorheen vergaderde hetzij ten huize van 
een der leden van hetzelve hetzij in eene herberg. Het recht op een stoel van 
het Gilde is dan ook maar een denkbeeldige ; het beteekent slechts, dat men, 
lid van het Gilde zijnde, recht heeft deszelfs vergaderingen bij te wonen of 
aan deszelfs maaltijden aan te zitten. 

Het Gilde heeft van oudsher nooit meer dan 54 van die denkbeeldige 
stoelen gehad en alzoo ook niet meer dan dit aantal leden. 

Op welke wijze de eerste leden van het H. Kerstmisgilde zich 
tot de corporatie van dien naam vereenigd hebben blijkt, als reeds gezegd, 
niet meer. Wel blijkt uit de in het Ile Hoofdstuk medegedeelde statuten 
van 1410 hoe men oudtijds lid van het Gilde kon worden. De titels, krach
tens welke dat kon, waren volgens die statuten: erfenis, schenking of koop 
van een stoel; deze overgangen brachten, volgens diezelfde statuten, voor 
den nieuwen verkrijger de verplichting mede, om aan het Gilde voor 
deszelfs altaar was te leveren of tot het onderhoud daarvan bij te dragen. 

In diezelfde statuten was voorts het erfrecht ten opzichte van de 
zoogenaamde stoelen zoo geregeld dat het oudste en naaste mansoir voor
ging. Doordien men bij erfenis een stoel verkrijgen kon, gebeurde het 
vaak, dat een lid meer dan een stoel bezat en het Gilde dientengevolge 
niet 54 leden telde. 

Omtrent het geslacht of den stand der leden gaven de statuten van 
1410, evenmin als de latere, eenig voorschrift. 

Van daar dat de leden van het Gilde van oudsher zoowel tot het 



mannelijk als het vrouwelijk geslacht behoorden en allerlei rangen en 
standen der maatschappij onder hen vertegenwoordigd waren ; zoo trof men 
reeds vanaf de eerste tijden van het bestaan van het Gilde onder deszelfs leden 
aan zoowel edellieden als slachters en herbergiers, zoowel priesters en 
nonnen als leeken. 

De mannelijke leden van het Gilde droegen den naam van gilde-
broeders, de vrouwelijke dien van gildezusters. 

Eene bepaalde woonplaats werd voor het lidmaatschap niet vereischt; 
toch zullen aanvankelijk de meeste leden van het Gilde wel te Haarlem 
gewoond hebben. 

Vóór de Reformatie werd voor het lidmaatschap ook geene bepaalde 
godsdienstige gezindheid gevorderd, wat wel hieraan zal zijn toe te schrijven, 
dat alstoen hier te lande, op enkele Israelieten na, een ieder R. Katholiek 
was; na de Hervorming zal men echter wel den eisch gesteld hebben, 
dat de leden van den R. Katholieken godsdienst waren, want allen, 
met uitzondering van enkelen, die een stoel bij erfenis hadden gekregen, 
of uit een gemengd huwelijk van een der leden waren gesproten, hebben 
dien godsdienst beleden; eerst in de statuten van 1881 werd voor de ver
krijging van het lidmaatschap uitdrukkelijk de eisch gesteld, dat men zij 
van den R. Katholieken godsdienst. 

Omtrent het verlies van het lidmaatschap bepalen noch de vroegere 
noch de latere statuten iets. 

De rechten, die het lidmaatschap van het Gilde gaf, waren in de 
eerste tijden van zijn bestaan de bevoegdheid om deel te nemen aan de 
maaltijden, die het Gilde hield, mits men een bepaalden leeftijd had, als
mede het recht van in den grafkelder van het Gilde begraven te kunnen 
worden ; de verplichtingen daarentegen, die het lidmaatschap oplegde, waren 
voorheen het aanzitten aan de gildemaaltijden, het dienen bij toerbeurt op 
die maaltvden met gehoudenbeid de daarvoor benoodigde lakens, borden 
en kroezen te leveren ; het bijwonen der uitvaarten en jaargetijden voor 
de rust der zielen der overleden leden van het Gilde en het daarbij ten 
olïer gaan; het medegaan ter begrafenis van de afgestorven leden. Men 
vindt een en ander nauwkeurig omschreven in de vroegere statuten, welke in 
Hoofdstuk II zijn medegedeeld, zoodat het onnoodig voorkomt zulks nog 
nader toe te lichten. 

Van oudsher werden zij, die het lidmaatschap van het Gilde bekwa
men, in zijne rekeningen ingeboekt, omdat zij daarvoor overschrijvings
rechten te betalen hadden en die gelden ook onder de ontvangsten moesten 
worden vermeld. Die inboekingen heetten aanvankelijk inscryvinge, later 
oversettingen, nog' later verstoelingen of verboekingen. 

Over de wijze, waarop de stoelen van het eene lid op het ander 
overgingen en de geschillen, die tengevolge van die overgangen wel eens ont
stonden, bevat het archief van het Gilde de navolgende bescheiden: 

— 104 — 



a.  Ick Josin van Ruiven, wedue van Antonis van Zulen van 
Nievelt. lien ende lv met my zelfs hant dat ick mijn neef Huibreclit van 
Ruiven, baeilieu van Kermerlant, uuit groot vrinscliap geef tot sin lif enile 
niet langer een stoel int heilich Kersgilde. Dit gedaen int jaer 1529 O]) 
sinte tomasen avont, die stoel, die my moer tot haer lif hadde van min vaer. 

ICK JOSIN VAN RUIVEN. 

b. Ic hier ondergescreven scenc, geve ende overtransporteer vriwillich 
mijn neve Aelbert Janss, myner nichte Aef Yincentsdr Stickels zoon, ge teelt, 
by Jan Aelbertss, x) die plaets, die ic heb te Haerlem int Kersgilt, mijn 
van mijn moeder Bave Jansdochter s. g. over die dertich jaeren of daerom-
trent gegeven, geschonken ende overgetransporteert, om die selvige plaets 
den voornoemde Aelbert Janss als sijn eigen te besitten ende te behouden 
sonder yemants contradictie ofte wedersegging. Behoudelic, dat mijn sust er 
Dieuwer Adriaensdochter van Adrichem tot haer leven lanc die bruic van 
daer af hout. 't Oirconde der waerheits mijn gewoonlicke handt hieronder 
geset. Actum binnen der Abdv Sibrech den 27 Aprilis van den jaeren 
ons Heeren 1606. 

By mijn JAN ADRIAENSS VAN ADRICHEM. 

c. Met dit ceeltgen suster midts het kindt, indient u belieft, mede 
neemende, sult gliy gaen (achtervolgende het besceit hier by) tot die vin
ders van 't Korsgilt ende laeten in hoier boec die plaets vant Korsgilt, 
die ic heb, op die naeme van mijn neve Aelbert Janszn oversetten. Veel 
soeckens hoop ic en sal daerdoir geen noot weesen ; omtrent die dertich 
jaeren geleden sal ment daer vinden, wesende doe ter tijt (naer mijn voor-
staet) een van die vinders die oude Burgemeester Meester Dirc van 
Bekestein s. g. 

Op den rug staat: Dieuwer Adriaensdochter, waaruit blijkt, 
dat dit briefje geschreven is door Dieuwer van Adrichem, 
huisvrouw van Ysbrand Ockers, overleden in 1608. (Zie 
hierna onder stoel No. 48). 

d. De heeren Regenten van het korsgildt sullen gelieven te trans
porteren op den naeme van den E. Egbert van Bosvelt een stoel, int voors. 
korsgilt staende geregistreert op den naeme van my ondergeschreven, 
alsoe ick deselve stoel aen voorn. Bosvelt overgedragen ïiebbe. Dit doende 

1) Jan Albertszn van Scliagen huwde met Aef Vincents gezegd van Adrichem alias Stickels, 
dochter van Vincent Jacobszn, schout van Haarlem omstreeks 1573 en Beatris van Adrichem, 
dochter van Adriaen van Adrichem (kleinzoon van Dirck Steflennijs en Beatris van Adrichem) en 
Baefje van Schooten Jansdochter. Eerstgenoemde Beatris van Adrichem had eene zuster Dieuwer 
van Adrichem, welke huwde met Ysbrand Ockers en eenen broeder Mr. Jan Adriaenszn van 
Adrichem, die priester was in de Abdij van Siegburg. 

14 
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sal mijn vruntschappe geschiede ende houde mijn tot allen tyden wederom 
verobligeert. Actum in Leyden den 24 Octobris anno 4616. 

UWelEd. Dienstwillige Dr. 
G. DEYMAN AZN. 

Aan den voet van dit stuk staat met eene andere hand geschreven: 
te stellen op ten name van Duyffge Claes dochter (Coltermans). 

e. Ick sende aen de E. Heere Deeken ende vinders vant korstgilde 
de gerechticheyt vant versterven van mijn huysvrou zal. Cornelia van der 
Hooch, welcke een plaets geschonken was van ons moy Jouffr. Petronella 
van Dorp, welcke plaets tans aen mijn kint komt, maer omdat ons moy 
mijn huysvrou zal. overleeft heeft, so wilde wel dat het op haer verboect 
werden. 

GERARDT VAN SCOUWEN VAN ENDEGEEST. 

ƒ. De heeren van het Gorsgilt sullen gelieven, also my vader Nico-
laas Gael saliger gestorven is, het corsgilt op mijn te verboecken, also ic 
den outsten soon ben ende mijn vader op mijn oock gemaeckt heeft. In 
Rotterdam den 5 December 1639. 

JOHAN GAEL. 

g. Ick ondergescr. Cornelis van Alewijn, gildebroeder vant corsgilt 
binnen deser stadt Haerlem, verclaere te cederen, transporteren ende tot 
een absoluten eygen over te dragen, gelijck ik doe by desen, aen ende ten 
behoeve van den E. Meester Franchois de Kies, in qualiteyt als boeckhou-
dende vinder vant korsgilt voors. ten behoeve van tselve gilt sodanigen 
stoel ofte plaets int meergemelte gilt als mijn by 't overlyden van Coenraet 
van Alewijn, mijn vader zal., op besturven ende aengekomen is. Bekenne 
daervan al wel voldaen ende betaelt te wesen den lesten penninck met 
den eersten. In kennisse van waerheyt is desen by my geteyekent binnen 
Haerlem op den vijftienden January Ao 1655. 

CORNELIS VAN HALEWIJN. 

h. Ick ondergescreeven bekenne gegeven te hebben aen mijn broeder 
Iheod. Matham een stoel in 't Corsmis gilde, die mijn van mijn vader sal. 
aengestoiven is. Tot teyken van waerheyt in presentie van mijn moeder 
ende broeder hebbe dit met mijn eygen hant onderteykent. Actum in 
Haerlem den 26 Juny 1690. 

ADRIAEN MATHAM. 
MARIA VAN POELENBURCH. 
JOHAN MATHAM. 
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Monsr. van de Velde. Sende hier een ryder voor het verboecken van 
de stoel van mijn broeder Adriaen. Hier nevens de acte. Alsoo mijn 
broeder Johannes nu thuis, hebbe hem deselfde met mijn moeder laten 
onderteykenen gelijk UE. hebt begeert. Sal blyven Mons-\ 

UE. genegen vriendt ende dienaer, 
THEOD. MATHAM. 

i. Op ten diflerenten ontstaen tusschen Frans Adriaenszn van Adrichem 
in qualite als hebbende ghecoft ende oock wettelycken was opgedraegen 
ende getransporteert seeckeren stoel int korsgilde binnen dese stadt ter 
eenre ende de E. Deecken ende Vinders mitsgaders oude deecken ende 
oude vinders van tselve gilde als deselve hebbende genaest ofte genaedert 
ter anderen zyden. Ende daerop sijnde geleesen het 20e articule van de 
ordonnantie van tselve gilde, innehoudende, dat de vercofte stoel ofte 
stoelen sullen de bloedvrinden van den vercoper, soo se begeeren, binnen 
sjaers moogen naederen, ende sal de jonger man voor de ouder vrou per-
soone, wesende in een grade, geprefereert sijn, ende soo nyemant van de 
vrienden die coomen naerderen, soo sullen Deecken ende Vinders (soohaer 
goetdunct) voor 't gilt sulcxs mogen doen, mits betalende ende rembour
serende wat daervoor belooft ofte betaelt sal sijn volgens d'affirmatie van 
den vercoper ende coper, 't welck sy oock van Deecken ende Vinders ge-
vraecht sijnde, als de verboeckinge gedaen wert, sullen moeten verclaeren, 
alsoo met den dach van de verbouckinge 't voors. jaer om te naerderen 
eerst ingaen sal. Ende sijnde gehoort den E. Gerrit Deyman, deecken, 
Joncheer Diderick van Haerlem van Berkenrode, out-deecken, Mr. Georgius 
van de Velde, boeckhouder, den E. Mr. Gornelis van der Hooch, hooge 
heemraet van Rijnlant, Pieter van Zeil ende mr. Cornelis Helmbreeker als 
vinders van voors. gilde, dewelcke verclaerden 't voors. 20 articule te wesen 
in practycque ende oock wert onderhouden. 

Hebben Burgermeesters ende Regeerders der stadt Haerlem verstaen 
ende verstaen by deesen, dat voors. Frans Adriaenszn hem sal hebben te 
gedraegen naer 't voors. articule ende dien volgende desisteeren van den 
coop van de voors. stoel in questie ten behoeve van 't voors. gilde, des 
werden ter anderen zyde de voorn. Deecken ende Vinders geordonneert 
aen den voors. Frans Adriaenszn te restitueeren eerstelijck syne betaelde 
cooppenningen mette renten van dien tegens den penningh twintich van 
den daege van de betaelinge alf totte restitutie van dien toe ende oock alle 
tgeene hy voorder soo tot het verboecken als anderssints heeft betaelt. 
Actum ter camere den 7 Octobris anno 1641 by allen den heeren Burge
meesters der voors. stadt. 

Hierop kreeg Frans van Adrichem het door hem voor den stoel be
taalde van het Gilde terug, waarvoor hij deze kwitantie gaf: 

Ontvangen by my ondergeschreven Frans Adriaenszn van Adrichem 
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van Georgius van der Velden, als boeckhoudende vinder van 't Kers<>ïjlt 
binnen Haerlem de somme van 62 car. guld. in restitutie van gelycke 
somme by my aen Loulï' Baertszn van der Hoolck betaelt over coop en de 
oncosten van een stoel, hem in t voors. Korsgïjlt competerende, nu bv de 
Heeren Deeckens ende Vinders van 't voors. Kersgijlt genaest, metten in
terest tegens vij 11* ten hondert int jaer naer den dagh van de coopinge tot 
den 8" October anno 16il bedragende 3 guld. 9 st. 12 penn., mitsgaeders 
noch de somme van 8 car. guld. by my over de gerechtycheyt van°'t ver-
boecken aen de voors. van der Velden betaelt den 21 Mey anno 1641 met 
den interest van dien belopende 2 st. 14 penn., alles volgens den appoincte-
mente van de E. Heeren Burgemeesteren deser stadt in date den 8 October 
deses jaers 1641. In kennis mijn handschrijft. 

(is geteekend met een handmerk en daarnaast staat geschreven : 
»dit is t merck van 

FRANS ADRIAENSZN VAN ADREGEM) L). 

Hoe thans het lidmaatschap van het Gilde verkregen wordt en over
gaat en welke rechten en verplichtingen het tegenwoordig medebrenot 
is reeds voldoende uit de statuten van 1881 kunnen blijken.' 

Omtrent hen, die leden van het Gilde waren, behelst deszelfs archief 
nog zeer veel, doch eene volledige lijst van hen bestaat er niet meer, als die ooit 
bestaan mocht hebben, wat omstreeks het jaar 1497 wel het geval schijnt te 
zijn geweest. 

De bescheiden, welke aangaande hen, die leden van het Gilde waren 
nog aanwezig zijn, zijn hoofdzakelijk de rekeningboeken, doch die zijn niet 
«SnTgi °"? ,S n°,g e6ne comPleete ledenlijst te kunnen opmaken, 

mdat m die boeken, bij de vermelding van hetgeen door het Gilde voor 
overboekingsrechten ontvangen werd, menigmaal de opgave ontbreekt van 
• namen der nieuwe leden, van wie die werden gebeurd en van hen in 
wier plaats zij m liet Gilde waren gekomen. 

Voor het jaar 1414 wordt zelfs in de rekeningboeken in het geheel niet 
vermeld van welke zijner nieuwe leden het Gilde overboekings- of inschrijvings-
i tel,ten ontving en na dat jaar geschiedde zulks gedurende bijna eene eeuw 

ng zeer gebrekkig, terwijl bovendien gedurende dat tijdsverloop meerdere 
hiaten, loopende over verschillende jaren, in de rekeningen voorkomen. Het 
zoogenaamd stoelenboek van het Gilde, waarop men meermalen een beroep 
ziet doen bij de behandeling der zoogenaamde Costerlegende, werd alleen uit 
de rekeningen en de ledenlijst van .497 opgemaakt en' kan dienten^ 
vuige ook met op volledigheid aanspraak maken, waarbij nog komt, dat zijn 

alias slLZ Z :VT "" T™ Vi"Ce",S •"*" <» "-hem 
Beatris van Adrichem. 3C,Wut ™ »">streeks 1573 e„ 
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samensteller, die een Jonker van Alkemade van Berkenrode was, i) de aller
oudste bladen van het eerste der rekeningboeken bijna niet geraadpleegd 
heeft, vermoedelijk omdat hij die niet goed kon lezen; in 1669 maakte hij 
dat stoelenboek, hetwelk tot het jaar 1870 bleef berusten in de archieven 
van het Kerstmisgilde, als wanneer het kwam in handen van deszelfs ad
junct-boekhouder G. S. van Roermund te 's Hage; bij diens overlijden 
verzuimden zijne erven het aan het Gilde terug te geven en zoo is het daar
voor verloren gegaan; Dr. van der Linde schijnt het nog te hebben kunnen 
raadplegen, want hij maakte er melding van in zijne Haarlemsche Coster-
legende blz. 78. Erg is dit verlies evenwel voor het Gilde niet, omdat Henricus 
van Tetroode er in 1770 eene copie van maakte, welke thans het stoelenboek 
van het Gilde is. Dit boek is tot nu toe geregeld bijgehouden. Vele onnauw
keurigheden komen daarin echter voor en ik zal daarom in dit Hoofdstuk een 
door mij uit de rekeningen opgemaakt stoelenboek geven, dat ik getracht 
heb zoo hoog mogelijk op te voeren. Daartoe maakte ik gebruik van 
de alleroudste ledenlijsten, welke op de eerste bladzijden van het 
eerste der rekeningboeken, het zoogenaamde Ruige boek, geschreven staan, 
doch daar die lijsten niet de nummers der stoelen bevatten zoo was het 
niet mogelijk alle namen daarvan in het door mij samengesteld stoelenboek 
over te nemen. Ik zal om die reden beginnen met de alleroudste ledenlijsten 
mede te deelen, zooals ik die in het Ruige boek vond en eerst daarna zal ik 
laten volgen het stoelenboek, dat door mij is samengesteld. 

De oudste der ledenlijsten, die in het ruige boek staan, is denkelijk 
van 1371, en luidt als volgt : 

Wouter Heynryczn ende sijn zoen. 
Ghert van Scoten. 
Aernt Jan zoen. 
Heynric Dierczn. 
Willem Haghen. 
Bertelmyes Florijszoen. 
Jan Diere zoen (hier achter is in 
een ander doch ook oud schrift ge
schreven : van Dordrecht). 
Claes van Akendam 
Ghert Diere zoen met twe stoelen. 
Willaem van Helsbroech. 
Everaert Ysbrant zoen. 
Trude Louwen. 
Mabeli Simoen van Tetroede. 
Rissen Claes Mourijn dochter. 

Jan van Zaenen Willem zoen. 
Ghertrud Jacobs Janszn (n. b. deze 
naam is doorgeslagen.) 
Soffie Aelbrecht Wendt. 
Simoen Woster. 
Ghertrud van der Spaern. 
Clemeyns Ghert Louwen dochter. 
Jan Beatrijszn. 
Katrijn Diere van Hemstede 2). 
Katrijn Wouter Ghoedewaertszn. 
Haer Ysbrant van der Does. 
Ghertrud Eylaerts. 
Aelbrecht Janzn. 
Lisebet sijn wijf. 
Heynric die Wilde. 
Jan Ghoeswijnszn. 

1) Wellicht was hij Jor. Henderick van Alkemade van Berkenrode, heer van Berkenrode, 
Groote Lindt, enz. die in 1649 lid van het Gilde werd. 

2) In de lijst van 1374 wordt gesproken van Katrijn Dirx Baertouds dochter. 
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Jacob Pieterszn. 
Jan Smieder. 
Jacob Claeszn. 
Claes Hughe. 
Ghert van Riewich. 
Ghisbrecht van Tiel. 
Piet Laen. 
Claes van der Molen. 
Haer Wouter van Zaenden. 
Haer Jan die Gruter. 
Ghert van Berkenroede. 
Jan van Bekenstein. 

Ghert Janzn. 
Heynman kint twe stoelen *). 
Jan Bertelmyeszn. 
Simoen van der Does. 
Lisebet Pieters. 
Ghertrud Aernt. 
Claes Jan. 
Jacob Scepers. 
Diere van Bakenesse. 
Gisbrecht Janzn. 
Jan Beke. 

Op deze lijst volgt eene lijst van het jaar 1372, waarin voorkomen de 
namen der leden, die aan het Gilde betaalden, waarschijnlijk voor het deel
nemen aan den gildemaaltijd ; van daar waarschijnlijk, dat zij niet is volledig. 
Zij bevat, behalve eenige namen van hen, die reeds in de bovenstaande lijst voor
komen, ook nog de volgende personen, die denkelijk later lid geworden waren : 
Jan van Berkenroede. Wouter Buse. 
Claes van Bakenesse. 

Op deze lijst volgt die van 1374, waarvan hetzelfde kan gezegd wor
den als van de laatste; zij luidt als volgt: 

Gherijt van Scoten. j)irc Van Bakenesse. 
i-rherijt Dirx zoen van Dordrecht. Ghisebrecht Janszn. 
Katiine Dirx Baertouds dochter. Wouter Busen twee zoene. 
Claes van der Molen. jan Smieder. 
Bartel myeus Florijszn. Gheryt van Riedwich. 
Claes Hughe Hughenzoon. Alid Heynmansdochter. 
Symon van der Does. Claes Jan Aerntszn. 
Aernd Janssoen. Gheryt Jacob Janszn. 
Jan Beke. Ghiertruut Claes Eilaerts. 
Ghisebrecht van Tyel. pieter Laen. 
Jan van Zaenden (=van Zaenen). Aernd Jan Wieken zoen. 
Ane Jan Varincrijx (?) Korte Willem. 
Jan van Berkenrode. Jan van der Scuire. 

Eenige bladzijden verder in het Ruige boek staat de volgende lijst van hen, 
die leden van het Gilde in het jaar 1378 waren: In den eirsten Haer Wouter 
van Zaenden. 

Dirc van Bakenesse. Aelbrecht van Scoten. 
Gherijt van Scoten. Willem Haghen. 

1) In de lijst van 1372 wordt gesproken van Heyneman Simoenzn. 
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Symon van der Does. *) 
Willam van Hilsebroec. 
Jan van der Scure. 
Wouter van Bekensteyne. 
Fye Aelbrechts Weent. 
Aelbrecht Jan Mabelyen zoens soen. 
Item Lysebet sijn wijf. 
Jan Bertelmyeus soen. 
Item Everaert, dair Gherijt Dullert 

een oude vader af was. 
Bertelmyeus Florijs zoen. 
Jan Dircx soen van Dordrecht. 
Heynric die Wilde. 
Jan Ghoeswijns soen. 
Heynric Dirx soen ende sijn wijf. 
Catrine Louwen. 
Claes Hughe Hughen soen. 
Hughe Jan Smyders soen. 
Gherijt Janssoen van der Waernouwe. 
Aelbrecht van Rollant 
Jan van Zaenden Willaemszn. 
Jan Beke. 
Ghisebrecht Jans soen. 
Heynric Buse ende die Wolf sijn 

broeder 2 stoel. 

Gherard van Riedwijc; is doorgeslagen 
en daarnaast geschreven : daervoer 
Symon van der Scure. 

Aernd Janssoen ende sijn soen. 
Jacob die Woester. 
Gherijt van Berkenrode. 
Corte Willaem. 
Gherijt Dirxsoen ende sijn wijf. 
Jan Jan Beatrys soens soen. 
Jacob Pieters soen. 
Ghisebrecht van Tyel. 
Pieter Laen. 
Claes van der Molen. 
Jacob Pieter Scepenssoen. 
Alid Heynmansdochter (twee stoelen). 
Mabely Jan Symons soens. 
Ghertrud Symon Haghens; is doorgesla

gen ; (dairvoer Gherijt Louwen zoen). 
Clemeynse hair suster. 
Mabely van Tetrode. 
Rissent Claes Mouwerijns dochter. 
Ghiertrud Florijs Spaermanszn dochter. 
Ghiertrud Claes Eylaerts. 
Katrine Wouter Godeverts soens. 
Katrine Dirc Baertoudsdochter. 

Daarna volgt in het Ruige boek eene ledenlijst, die luidt als hierna 
beschreven staat: 

1396. 

Dit sijn die Ghildebroeders in 't heilichs Korstsghilde, die bescreven 
worden anno 96 sdinxdaechs na jaersdach. 

Eerst die heilighe Kerst. 
Symon die Woest. 
Haesgen sijn nichte Claes Hughen dr. 
Heinrick Dirxzn. 
Willaem van Scoten. 
Dirc van Bakenesse. 
Ghisebrecht Janszn. 
Jan van Scoten. 

Jan Ghoeswijnszn. 
Jan Ghoeswijnszn noch van Aelbrecht 

sijns broeders weghen. 
Heinrick Buse. 
Gherijt die Wolf. 
Willaem van Hilsebroec. 
Florijs Gael, heeft Simoens stoel van 

der Does. 

1) Blijkens de rekening van het gilde van 1398 volgde Floiis Gael hem als lid op. 
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Symon van der Scure. 
Ermegart Willaem Zuwenzn. 
Claes Jan Aernt hanne broederszn. 
Willem sijn broeder. 
Mabely Simons wijf van Tetroede. 
Florens haer zoen. 
Hagen Dirxzn die vleeshouwer. 
Machtelt Pieter Lanen heeft Ghise-

brecht haers broeders stoel. 
Haer soen Simon Laen sijns vaders 

stoel. 
Gherijt Heykenzn. 
Symon Scoute. 
Gherijt Janszn van de Warnouwe. 
Gherijt noch enen stoel. 
Claes Barthelmeus Florijs ouden zn. 
Everaert Ysebrantszn Griete Dullerts 

stoel sijn oudevader. 
Gherijt van Berkenrode. 
Willem van Zaenden Henrick Wou-

terszn. 
Jan van der Scure. 
Dirc Claes Burgherszn. 
Jan Beke. 
Vredelief Haghenszn. 

Mabely Jan Simonszn. 
Jan Barthelmeuszn. 
Jan Dirxzn van Dordrecht. 
Dirc Witkop. 
Rissent Dirx dochter van Dordrecht. 
Machtelt Jansdochter van Zanten. 
Clemeynse Jan Oven. 
Kaetrin Aernt Boude wij nszn. 
Aechte Haghens heeft Henrick Wil

den stoel. 
Jan van Bekenstein. 
Corte Willaem. 
Alijt Claes wijf van der Laen. 
Lisebet Scelve Jacobs wijf was. 

hoers mans stoel. 
Ghiertruut Floris Spaermanszn dochter. 
Claes Ponsgen soen. 
Aelbrecht van Rollant. 
Aelbrecht noch enen stoel. 
Hugho Smeders. 
Willem van Scoten Aelbrechtszn. 
Claes Henricxzn. 
Dirc Henricxzn, sijn broeder. 
Katerijn Jacop Meyers. 

Deze lijst telt 56 leden; mogelijk zijn er een paar bijgeschreven in 
de plaats van hen, die hadden opgehouden lid te zijn. 

\ erder staat er in het Ruige boeit eene ledenlijst van het jaar 1406, 
die gedurende eenige jaren daarna successievelijk, in elk geval vóór 1440 
is bijgewerkt. Wat daarin geschreven is in 1406 heb ik hieronder gecur
siveerd. 

Zij luidt als volgt, waarbij door mij, voor zooveel mogelijk, gevoegd 
zijn de tegenwoordige nummers der stoelen, welke de in die lijst genoemde 
leden hadden : 

Dit sijn die gl'tildebroeders, die hiernae ghestaen in 't jaer 
1406. 

6. Symon van de Scuer, als een deken. (Na hem 1421) Joncfr. Yde van 
Zaenden 3); it. daervoer Garbrant van der Couster anno 1421. 

3) In de rekening van het Gilde van 1421 heet zij Joncfr. Yden Wouter Busen wijf. 



52. Jan Hugliensoon. (Na hem) Dirc Gherijt Wvenznszoen, dair voir 
Lysaketh Dirc Gerij t soens wedue, want sie 'n van hoer soen nam ; 
Ghertruut Jan Hoenen voir hair moeder anno 1427. 

43. Pieter Bartólmeuszn. 
26. Jan Florijs Oalenzn. (Na hem) 1427 Florijs Galen ) 
42. Haghen de vleyshouwer 2). Item daervoer 1417 Hobbe Hoen Hagen-

soen. Item Aecht Hagensdochter anno 14-21. Item nu Jan Dirc Tymanszn 
zoen anno 14w23. 

16. Aernt van Elsbroec. Item daer voir 1416 Jan Gael. Item daer 
voir 1416 Jonef3'e sijn wijf. 3). Item Jan Gaels wijf Yonefie. 

Dirc van Bakenesse. 
1. Glierijt van Berkenroede; daer voir Jan van Berkenroede. 

25. Jan van der Laen. (Na hem) Jacop Hughe Roeperzn ; hiervoir 
Ghijsbrecht Janszoen; dairvoir Pieter Roeper Jacopssoen. 

48. Willem van Saenden, nu Claes van Zaenden anno 1423; item 
Machiel Willemszn van Zaenden anno 1434. 

17. Claes Heynricszn. 
54. Willaem Claes Henricszn. 
18. Jan Aelbrechtszn, kanmaker. (Na hem) Aelbrecht Jansoen anno 

1427. 
11. Dirc Gherijtsoen Witcop. Daervoir 1416 Ysenbiel Machtelt 

Jordensdochter; item 1427 Jan van Bakenesse; Ysenbiel Machtelt Jordijns-
dochter dairvoir hoir nist ende die vercofte in anno van 1429 Joncfr. 
Yden van Zaenden. 

9. Willem van Scoten; daervoir 1414 Agniese van Ruven sijn dochter. 
10. Ysebrant Janssoen van Scoten. 
3. Jan Henric Jan Baertoutszn wijf. 

23. Ysebrant van Tetrode; daervoir Florijs sijn broeder, aldus (heeft) 
Florijs voirs nu ter tijt twe stoelen. Item daervoir 1417 Dirc Symon 
d'ouden soen; daervoir Machtelt sijn wijf (weduwe n. 1.) anno 1430. 

39. Florijs van Tetrode; item daer voer 1417 Goelden Yranken wijf 
van Zaenden; daervoir Florijs Martijnsoen anno 1430 

51. Machtelt Hughen Smyers. Item (daarvoor) Fye Jan Symonszn 4) 
anno 1421. 

1) In de rekening van het Gilde van 1427 staat vermeld dat hij een zoon was van Jan Galen. 

2) Zijn naam zal geweest zijn Haghen Dirxzn. 

3) In de rekening van het Gilde van 1416 staat dienaangaande vermeld : item van Jonefie in te 
scriven doe Jan hoir man sijn een stoel hoer over gaf. 

4) In de rekening van het Gilde van 14-21 wordt zij genoemd Fye Jan Symon Zuytvoet 
soens wijf. 

15 
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35 Willem van Elsbroec; daer voir Jacop sijn broeder; daervoir 
1420 Jan Gaele Florijszoen ^item Pieter Heynen soen anno 1421. 

31(?). Gheertruyt Florijs Spaermanszn dochter. Item daervoir Florijs 
Dirc soen anno 1425. 

33. Heynric Buse. 
44. Rissent Claes van Werfs weduwe. Hiervoir nu Machtelt Dirc, 

Symon d'ouwen zoens wijf. 
24. Machtelt Peter Laene 2). Heer Symon Laen; daervoir Heer Dirc; 

hiervoir Heinric Jacopszn. 
32. Gherijt Aelbout. 
30. Gherijt Buse; Wouter Buse sijn zoen; daervoir 1419 Gerijt van 

Berkenrode. 
47. Lysbet Ghijsberts Dullaertsdochter. (Hierna) Pieter Jordijnzoen. 
22. Haesgen Ghijsberts Dullerts wedue. (Hierna) 1414 Ghijsbrecht 

Dullert Jordijn Claes zoen zoen. 
Peter Laen. (Na hem) 1419 Griet Allarts Zaelmons weduwe. 3) 
36. Willem Aernt Janszn zoen. (Na hem) Arnt Willem Wouterszn 

anno 1427. 
14. Wïlburcli Claes Janszn dochter. (Na haar) Willaem Aerntzoen4); 

item in diens plaats Margriet Willem Zanders soens wijf anno 1427. 
28. Jan Goeswijns soen; daervoir Aecht Gherijt Busen wedue. It. 

Boudwijn Jansoen. 
49. Huge Smyer. Daer voir Jan Smier; item Fye Jan Symonszn 

anno 1421. 5) 
53. Dirc Henricxszn. 
41. Claes Ponsgenszn ; daer voir Goevert Claes Ponsen zoen. 
13. Jan Wouterszn van Bekesteyn. 
Gheryt Bouterszn; dair voir Aecht Gheryt Busen wedue. 

2. Aelbert van Scoten; daer voir Lisabeth Reyntyen Doevenzn wijf; 
item Alijt oude Tewes wijf anno 1423. 

45. Jan Willem Dirc Claes soen zoen; dair voir sijn dochter; item 
Dirc Bruijn soen anno 1421 ; item Adriaen Dirxsoen anno 1427. 

15. Gheertruyt Jan Beken. (Na haar) 1419 Meester Willaem Beec; 
1433 Aecht Jan Beken dochter. 6) 

19. Jan Vreelijfssoen. (Na hem) 1414 Vranc  van Zaenden;  i tem 

1) In de rekening van het Gilde van 1420 staat vermeld, dat zijn voorganger Jacop, zijn neef was. 
2) Zij had den stoel gekregen van haren broeder Ghisebert. 
3) In de stoelenlijst van 1497 staat als lid vermeld : Dirck Potter Phillipszn van zijnen vader, 

gecomen van Mergriet Allert Sallmonswijf, sijn ouder moeder. 
4) Uit de rekening van het Gilde van 1427 valt op te maken, dat hij dezelfde was als de 

hiervoren onder 36 genoemde Willem Aernt Janszn zoen, 
5) Zie de noot op No. 51 blz. 113. 
6) Zij was blijkens de rekening van het Gilde van 1433 zuster van meester Willem Beek. 
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Pieter van Zaenden anno 1421 ; dair voir is ingescreven Pieter Gherijtssoen 
van Bennebroec anno 1427 (by bevelen ende goetduncken Geertruyt Pieter 
van Saendens suster voir haer ende Joncfr. Claes wijf van de weghe sijn 
moey so sy hem vermacen des machtich te wesen van Pieter van Saenden 
voirs. in tegenwoirdicheit deken ende vinders). 

Katerin Symon Janszn van Rollant; daer voir Lisabeth Symon 
Jansoens dochter; item 1427 Pieter Henricsoen 1)... Stynen soen van der 
Schuer anno 1427. 

4. Willem Suwensoen; daer voir Roelof Coc; daervoir int jaer 1436 
Boudijn Cock sijn soon. 

40. Gherijt Janssoen van Waernout; dair voir Symon van der Does; 
daervoir Claes Diert. 

34. Katrin Jacob Meijers; voir hoer Vechter Wouter soen. 
Evert Ysebrant Diillertszn, veenscuter. 

8. Symon Scout; Willaem van Scoten; daer voir Haer Jan van 
Scoten Willaemssoen, priester ende nae Haer Jan voirs. doet sal deze stoel 
weder gaen ende comen an Willaem voirs. rechten erfnaemen. 

27. Griete Aelberts kanmakers wedue. (Na haar) Pieter Voppenzoon; 
item Marcelie Pieters zuster voirs. anno 1422 of felie. 

Symon van der Does. (Na hem) Alijt Gerijt die boden dochter; daer
voir Pieter Willaem Zybrant soens zoen; item Gertruut Willem Engel-
brechts zoens wijf anno 1423; daer voir Jan Willemszn, hoir soen, anno 1430. 

50. Aechte Jacob Janszn Hayens dochter. (Na haar) Pieter Droem 
anno 1422 2). 

21. Alijt Claes van der Laens. 
12. Jan Bartelmeuszn; daervoir meester Bartholmeeus Janssoen ; 

daer voir int jaer van 1436 Boudijn Jan soen, sijn broeder. 
5. Clemeynse Jan Oonen; item Jan Coster anno 1421; daervoir int 

jaer van 1436 Lourijs Jan soen, sijn soen. 
Katrin Aernt Boudewijnszn. 
20. BaertraetFlorijs Galen; item Gerijt Brauwe die joncste anno 1421. 
Waarschijnlijk zijn in deze lijst bij vergissing een paar namen op 

nieuwe regels geplaatst, daar anders ook volgens haar het Gilde zoude gehad 
hebben 56 stoelen, wat echter nooit het geval is geweest. 

Van Alkemade maakte, als gezegd, van de hiervoren gemelde lijsten 
bijna geen gebruik en diensvolgens ook niet zijn overschrijver van Tetroode. 
Zijn stoelenboek stelde hij, behalve uit de ledenlijst van 1497, bijna uitslui
tend samen uit hetgeen hij in de rekeningen van het Gilde vond omtrent 

1) In de rekening van 1427 wordt als zijne voorgangster genoemd Lysbeth van de Schuer. 
2) In de rekening van het Gilde van 1422 wordt gezegd, dat hij ingeschreven werd voor twee 

stoelen en dat hij een zoon was van Jacop. 
3) In 1396 was Clemeynse Jan Oven reeds lid van het Gilde. 



de overboekingen van de stoelen, maar daar dezen daarin, zooals ook reeds 
is gezegd, op verre na niet volledig vermeld staan is zijn stoelenboek veel 
minder volledig dan het mijne, hetwelk ik samenstelde niet alleen uit 
de rekeningen maar ook uit de voorschreven lijsten en de hierna vol
gende van het jaar 1497. Deze lijst, welke eveneens in het Ruige boek voor
komt en waarbij ik heb gevoegd de tegenwoordige nummers der desbetref
fende stoelen, deel ik volledigheidshalve ook nog mede; zij luidt als volgt: 

Op Sinte Ponciaensdach anno 1497 na den scryven des voorsr. stede van 
Haerlem. Soe heeft men op 't stedehuys opten scepencamer gegeeten ende ge-
droncken dat heilige kersgild, 't ivelke in sesse geheele jaeren niet en is gegeeten 
geweest als blijct by de boecke ende dat omme dat men betalen ende voldoen 
mochte Dirck Thyebantsz van dat werck in de nyeuwen back hem besteedt omme 
die somme van drie ende tsestich ponden groot vlaems, diewelcke alsnu te vollen 
oetaelt sijn ende dat werck is by hem opgeleverdt als hiervoor in de rekeninghen 
blijken mach ende sijn alsnu in denselven gilde bevonden die personen ende 
stoelen gecomen, bestorven ende overgeset als hiernae bescreven staet ende ver-
claer t ende indien yemandt breeder oft voorder verclaringe begeert sal die 
vinden voor hier in dese boucke *), in de tafelen *) ende oock in de rekeningen, 
daer die over settinghen ende besterf ten gescreven ende gekent staen. 

44. Meester Jan Roeper by ghifte van Machtelt Dirck Symon Ouwen 
zn, gecomen van Rissent Claes van Wernen wijf ende was Dirck van 
Dordrechts dochter; een stoel. 

(Hier is later bijgeschreven: ende nu bestorven op lvsbet ariis 
Roepers dochter, zijne zuster. " 

T Meester Jan Bouivens, van Bouwen Janszn. sijn vader, gecomen 
van Jan Gooswijnszn ; een stoel. 

12. Aechte Bouwen Janszn, sijn suster, van hoiren vader voorn, 
gecomen van Jan Bartelmeeszn; een stoel. 

35. Heer Jacop Pieter Heynenszn zoon van sijn vader ende is hem 
gecomen van W illem van Elsbrouck ; een stoel. 

Later is hier bijgeschreven: overgeset op Willem Huyge Dircxzn de 
vleyschouderszn; een stoel. 

38. Hillegont Huycli Dirckzn, die vleyschouwers dochter, by ghifte 
van Heer Jacop, hair neve voorn., hem gecomen van Belye sijn moeder, 
gecott van Reyntgen in de Kan ; een stoel. 

6. Heer Jan van der Horst van meester Bartelmees sijn broeder 
gecomen van Arend van der Horst, hoiren beyder vader, is gecomen van 
outs van Garbrandt van den Koulster; een stoel. 

1) Het Ruitje boek n. 1. 
2) De tafelen" bestaan niet meer. 
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51. Heer Jan Dirck Jan Lottijnszn zoon by ghifte van Arend Janszn. 
Zuytvoet, gecomen vanMachtelt Iluyge Smyers, Arendsmoeder voirscreven; 
een stoel. 

10. Jan van Schoten van Ysbrant van Schooten, sijn vader ; een stoel. 
2. Gheryt van Schooten van Jacop, sijn vader, gecoft van Geryt oude 

Theeuszn, gecomen van Aelbrecht van Schooten; een stoel. 
53. Symon van Schoten Symonszn van sijn vader voorn., gecomen 

van Dirck Heinricxzn, tappoentgen; een stoel. 
54. Deselve noch van sijn vader voorn., gecomen van Jan van 

Schooten ; deese nam van Willem Claes Heinricxzn zoon, sijn broeder; een stoel. 
1. Gheryt van Berkenrode Glierytszn van sijn vader gecomen van Jan 

van Berkenrode, sijn ouden vader; een stoel. 
30. Deselve noch van sijn vader voorn, hem angecomen van sijn 

oom Gheryt van Berkenrode Gerytszn, die se gecreegh van Gheryt Buyse 
Wouters zoon; een stoel. 

37. Jan van Berkenrode van Gheryt Buyse gecoft Florijs van 
Rijswijcx wijf, gecomen van Alijt GerijtBuysen dochter, hoir suster ; een stoel. 

Dirck Potter Phillipszn x) van sijn vader voorn., gecomen van Mergriet 
Allert Saelmonszn wijf, sijn ouder moeder; een stoel. 

16. Dirck Potter Dircxzn, by ghifte van Florijs Gael Claeszn, ge
comen van Arend van Elsbrouck ; een stoel. 

20. Claes Braeuive van Geryt Braeuwe, sijn vader, gecomen van 
Baertraet Florys Galen ; een stoel. 

19. Louff Gerytszn van Bennebrouck van sijn vader, is gecomen van 
Jan Vretlijfszn ; een stoel. 

36. Claes Pieterszn Hals van Heer Tatick by ghifte van Arendt 
Willemszn, sijn neve, gecomen van Willem Arent Jan Wittenzn ; een stoel. 

14. Pieter Janszn Hals, van sijn vader voorn, gecoft van Rutger 
Janszn, is gecomen van Wibburch Claes Janszn dochter; een stoel. 

4. Meynert Bouiven Cockenzn van sijn vader, gecomen van W7illem 
Zuwen zoon ; een stoel. 

(Hier is later bijgeschreven: bestorven op Alyt Bouwen Koeken 
dochter, zijne zuster). 

48. Pieter Luytgenszn, gecoft van Jan Ysbrantszn ende is gecomen 
van Michiel Willemszn van Saenden; een stoel. 

(Hier is later bijgeschreven: ende is bestorven op meester Symon 
Luytgenszn, priester, zijn broeder; en verder : die se voirt gegeven ende 
doen setten heeft op Zwaen Symon Lepelaers dochter, zijne zusters dochter). 

46. Steffen Heinricxzn, gecoft van Jan Ysbrantszn voorn , gecomen 
van Lysbeth van Saenden, sijn moeye; een stoel. 

1) Deze zal een persoon geweest zijn, aan wien het recht op een stoel later is ontzegd geworden. 



41. Pieter Aelbrechtszn Pons van sijn vader ende is gecomen van 
Claes Ponsgens zoon ; een stoel. 

32. Glierijt Janszn Albout van Jouwr. Joost Huyge Albouts dochter, 
gecomen van den ouden Gerijt Albout; een stoel. 

47. Jacob Claes Pieter Jordenszn zoon van sijn vader, gecomen van 
Lysbeth Gijsbrecht Dullerts dochter, sijns moeders suster; een stoel. 

5. Thomas Thomas Thomaszn zoon van Jan *), sijn moeder. Is ge
comen van Clemeyns Jan Hoonen; een stoel. 

27. Glierijt Pieterszn van Aventuren van sijn vader, gecomen van 
Pouwels Gerijt Voppen zoon ; een stoel. 

43. Bartelmees Florys Maertynzn zoon van Pieter Bartelmeeszn; 
een stoel. 

(Hier is later bijgeschreven: bestorven op Mechtelt Pietersdochter 
zijn nichte). 

39. Deselve noch van Gerit Florys Maertynszn, sijn moeder, is ge
comen van Florys Maertynszn, van outs van Florys vanTetrode; een stoeh 

(Hier is later bijgeschreven : bestorven up te selve Machtelt). 
2*2. Ghijsbert Pieter Jordenszn. by ghifte van Margriete sijn moeder, 

gecomen van Haesgen Ghijsbert Dullerts weduwe; een stoel. 
25. Baertout van Bakenesse van sijn moeder; is gecomen van Jan 

van der Laen; een stoel. 
52. Mar ij t gen Flor ijs Hoonen dochter van hoir vader, is gecomen 

van Jan Huygen zoon; een stoel. 
(Hier is later bijgeschreven: overgeset up Pieter Janszn Raet). 
45. Katheryne Dirck Hellebrekers van hoir vader Jacob Dirck Bruynszn, 

is gecomen van Jan Willem Dirck Claes zoon zoon; een stoel. 
24. Glieertruyt Dirck Potters wijf van hair moeder, is gecomen van 

Machtelt Pieters van der Lanen ; een stoel. 
33. Hillegont Wolf erts dochter van Gheryt, haren broeder, is gecomen 

van Heinrick Buyse, haers moeders oude vader; een stoel. 
7. Jonvr. Joost Piter van Ruvens dochter van Pieter voorn." gecomen 

van Claes van Ruven sijn vader ; een stoel. 
9. Deselve noch van haren vader voorn, gecomen van Agnyese van 

Ruyven Willem van Schootens dochter; een stoel. 
8. Jouvr. Mary van de Koulster .Tacop van Egmonts wijf ende 

Piter van Ruvens weduwe ende Joosten moeder voorn, van Pieter voorn., is 
gecomen van Symen, scout ende dit hoir leven lanck by ghifte; een stoel, 

13. Dirck van Bekesteyn van Wouter, sijn vader, is gecomen van 
den ouden Jan van Bekestein ; een stoel. 

40. Lottin Claes Diertszn van Florijs Gael, sijn broeder, gecomen 
van Gerijt Janszn van Warmont; een stoel. 

n ln 1459 en in 1461 was dienst van het Gilde Jan, het wijf van Tomas Tomaszoen. 
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26. Deselve noch van synen voorn, broeder, is gecomen van Jan 
Florijs Galen zoon ; een stoel. 

(Hier is later bijgeschreven : Is overgeset op heer Gherijt Claeszn 
van Cranebroeck, priester). 

34. Bouwen Jan Vechters zoon van sijn vader, is ;gecomen van 
Katharyne Jacop Meyndertszn dochter, x); een stoel. 

21. Deselve noch van sijn vader voorn., gecomen van Alyt Claes 
van der Lanen ; een stoel. 

(Hier is later bijgeschreven : Geset by sijn overgeven up Thielman 
Allartszn mit suiker voirwarden of deselve Thielman ende sijn kint ofte 
kinderen storven sonder wittachtige geboerte after te laten, dat dan de 
stoel voirs. wederom comen sal an den voirs. Bouwen of zyne erven). 

17. Deselve noch van Vechter Janszn, sijn broeder, is gecomen van 
Claes Henricxzoon ; een stoel. 

(Hier is later bijgeschreven: Is overgeset up Engbert Gherijtszn 
zijn neef toet zyner live, behoudelick dat naer overlyde van hem diezelve 
stoel weder zal comen an Bouwen Janszn voorsr). 

31. Margriet FLorys Hellebrekers dochter van Adriaen, haren broeder, 
is gecomen van Guertruyt Jacob Janszn; een stoel. 

(Hier is later bijgeschreven : ende is bestorven up Dirick Kerstens 
zoen). 

50. Cornelis Dirck Luytgens zoon van sijn vader, is gecomen van 
Aecht Jacob Jans zoons; een stoel. 

11. Florys Bolle Albertszn van H. Willem van Weege, die nae syne 
doot beseth is geweest by inaentencie by Jan Poel maer mit onrecht, want 
se behoorde te comen op Aelbert Bolle voorn, nae Heer Willems overlyden 
ende is gecomen van Yde van Saenden; een stoel. 

29. Gherijt Thomas Pieterszn zoon van sijn vader gecoft van trans 
Thomas Thomaszn zoon, is gecomen van Louwerijs Coster; een stoel. 

42. Clemeyns Gheryt Janszn Vechter van hoir vader, is gecomen 
van Hagen die vleyschouwer; een stoel. 

(Op zijde hiervan is met dezelfde hand geschreven: Deze stoel is by 
overgeven van Hillegont Gerijts dochter Clemevnse zuster, op wien die ge
storven was, geset up Jan Aerntszn van Tuyl; hier is later bijgeschreven. 
Deze is overgeset up Heer Ghijsbert Pieter Jordenszn zoen zijn leven lanck 
gheduyrende by consent van Hillegont Gherijts dochter hoer zuster). 

23. Deselve noch van hoir vader voorn., is gecomen van Ysbrant 
van Tetrode; een stoel. 

15. Joost Lutgers zoon van Jacob Beek, is gecomen \an Geeitiuyt 
Jan Beeken ; een stoel. 

1) In de ledenlijsten van 1396 en 1406 heet zij Katerijn Jacop Meyers, terwijl in 1400 onder 
de diensten van het Gilde genoemd wordt Katrin Jacob Coster dochter. 
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3. Jan van Byeck, brouwer, by ghifte van Machtelt van Poelenburg, 
is gecomen van Jan Henrick Jan Baertouts zoons wijf; een stoel. 

49. Heer Jan Dirck Jan Lottijnszn zoon voorn, van Alveraet Jans 
dochter, is gecomen van Huyge Smyeder; een stoel. 

18. Margriete van Houte, hoir anbestorven van Aelbrecht Janszn, 
hueren vader; een stoel. 

Deze lijst klopt niet geheel en al met die van 1405 en ik houd het 
ei daaiom \oor dat. zij gedeeltelijk opgemaakt is uit de tafelen, waarvan in 
het hoofd van de laatstelijk medegedeelde lijst de rede is. Het is alzoo wel 
jammer dat die tafelen thans niet meer bestaan, want nu kunnende verschil
punten niet meer met zekerheid worden opgelost. Vooral is zulks te be
treuren ten aanzien van den stoel, dien Lourens Janszn Koster, de beweerde 
uitvinder der boekdrukkunst, in het Gilde bezat, omdat allen, die over hem 
schreven, groot gewicht hechten aan hetgeen omtrent zijnen stoel in de 
zoogenaamde stoelenboeken voorkomt. 

Blijkens de ledenlijst van 1406 was zijn stoel afkomstig van Clemeynse 
Jan Oonen, ook wel Clemeynse Jan Hoonen genaamd, doch in de ledenlijst 
van 1497 wordt dit niet gezegd, maar wel dat de stoel van Clemeynse Jan 
Oonen kwam aan Jan, de moeder van Thomas, den zoon van Thomas 
Thomaszn en dat daarentegen Gherijt, de zoon van Thomas Pieterszn, be
komen heeft den van Lóurens Koster afkomstigen stoel, dien genoemde 
Thomas Pieterszn kocht van Frans, den zoon van Thomas Thomaszn. 
(Men vergelijke hierover hetgeen in de ledenlijsten van 1406 en 1497 voor
komt omtrent de stoelen 5 en 29). 

Deze verschilpunten, althans schijnbare tegenstrijdigheden zijn nog 
te moeilijker op te lossen, omdat de rekeningen van het Gilde juist hiaten 
hebben tusschen de jaren 1437 en 1448 en 1449 tot 1454, als wanneer de 
stoel van Lourens Janszn Koster, den beweerden uitvinder der boekdruk
kunst, kan zijn overgegaan, terwijl voorts de rekeningen over de eerste dertig 
jaien, die op gezegde tijdvakken volgden, ten aanzien der overboekingen 
zeer gebrekkig en onvolledig zijn. 

Zoo ontbreekt in voorbedoelde gilderekeningen de vermelding, dat 
Jan, de moeder van Thomas Thomaszn, overgangsrechten voor haren 
stoel betaalde en is het dientengevolge thans in geenen deele meer na te 
gaan wanneer en van wien zij haren stoel kreeg. 

Wel is zulks uit de posten van ontvangst op te maken omtrent den 
stoel van Gherijt, den zoon van Thomas Pieterszoon. Daarover komt toch 
in de gilderekeningen, welke in het Ruige boek staan, het volgende voor : 
1497. Item van oversetten (ontfanghen) van Gheryt Thomas Pieterszn i) zoon 
van desselven Thomaes sijns vaders stoel op hem bestorven 5 st. 

1) Ten hnize van Pieter Thomaszoon hield het Gilde in 1455 en in 1459 twee maaltijden en in 
1482 behoorde Pieter Thomaszn tot de personen, die elk 10 gulden gaven aan het Gilde; het jaar 
1482 was n.b. dat waarin het zijn land te 'sGravezande verkocht. 
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1484. Item (ontfanghen) van Louiverijsz Janzn Koster op Frans Tomas 
Tomaszn zn 4 st. 1). 

Vóór dezen laatsten post vindt men onder de overboekingsrechten van 
geenen Lourens Janszn Koster melding gemaakt, behalve dat over eenen 
aldus genoemden persoon in de rekening van 1436 het volgende voorkomt: 

Item (ontfaen) van Lourijs Jan soen in te scriven voir Jan Coster 2) 8 gr.3) 

Aan dezen post gaat eenige bladzijden terug de navolgende vooraf: 

1421. Item (ontfaen van in te scriven) van Jan Coster 24 sc. 

Zeker is het, dat de beide laatstgemelde posten, van 1424 en 1436 n.1., 
betreffen vader en zoon Koster, doch uit de gelijkheid hunner voornamen 
mag nog niet geconcludeerd worden tot de identiüceering van den Lourijs 
Jansoen van 1436 met dien, welke in de rekening van 1484 genoemd wordt. 

Zij, die in het jaar 1421 tegelijk met Jan Koster overboekingsrechten 
moesten voldoen, betaalden alstoen als volgt: Pieter Heynen soen 3 pont 
2 sc; Dirc Brunssoen 3 pont 2 sc; Joncfr. Yden Wouter Busen wijf 12 sc; 
Fije Jan Symon Zuytvoet soens wijf 24 sc ; Pieter van Zaenden 12 sc ; 
Aecht Hagens dochter 12 sc; Gerijt Brawe 24 sc. Met het oog op hetgeen 
in de statuten van 1502 omtrent het gebruik opzichtens de betaling van over-
gangs- of verboekingsrechten voorkomt, is alzoo de veronderstelling niet ge
waagd, dat Jan Coster zijnen stoel in 1421 bij schenking kreeg. Van wien 
blijkt uit de rekeningen van het Gilde van vóór het jaar 1502, welke in 
het Ruige boek staan, evenwel niet, maar, als voormeld, wordt in de tus-
schen die rekeningen geplaatste ledenlijst van 1406 gezegd, dat Jan Koster 
den stoel verkreeg van Clemeynse Jan Oonen. Dit werd wel is waar, zooals 
wij reeds zagen, in de ledenlijst van 1497 niet meer medegedeeld, doch 
deze lijst bevat niet, zooals die van 1406, de namen van alle opvolgende 
eigenaars der stoelen, zoodat er geene gevolgtrekking valt te maken uit 
het weglaten van eenige personen, die vóór 1497 eigenaars van stoelen 
waren. Voor de juistheid van de ledenlijst van 1406 pleit nog, dat, wat 
daarin staat, daarin geschreven werd in hetzelfde jaar als dat waarin het 
voorviel, hetgeen daarentegen met die van 1497 niet het geval is. 

1) Voor elk der stoelen, die in 1484 overgeboekt zijn, werd 4 stuivers betaald ; dit gebeurde 
ook zoo in 1466 en 1473. 

2) Behalve den achter zijnen naam geplaatsten post vermelden de rekeningen van het Gilde nog 
als ontvangst van hem eene bijdrage van 1 pond en 1 vierdel zilver, die hij in het jaar 1432 onder 
den naam van Jan Coster voor den kelk van het Gilde schonk. In 1422 was hij daarvan vinder, 
doch later niet meer. 

3) Voor de andere ovetboekingen werd in 1436 ook 8 gr. betaald. 
16 
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Ik vermeen daarom, dat hetgeen omtrent den stoel van Lourens 
Janszn Koster in de ledenlijst van 140(3 vermeld staat als waar mag wor
den aangenomen en dat alzoo de Lourens Janszn Koster, die in de 
rekening van 1436 vermeld wordt, zijnen stoel van Clemevnse Jan Oonen 
verkreeg. 

Wie was nu deze Clemeynse Jan Oonen ? 
De constructie van haren naam toont aan, dat zij de vrouw was 

J" ?Tonen> wiens naam men ook gespeld vindt Oven (zie ledenlijst 
1o9d) ot Hoonen (zie ledenlijst van 1497), terwijl uit de ledenlijst, die 
c. enkelijk van het jaar 1371 is, nog valt op te maken, dat zij de dochter 
was van Gherijt, den zoon van Louw, hetgeen eveneens is op te maken 
mt de bestuurslijst van 1375 (zie blz. 68), omdat daarin als dienst voor
komt : Clemeynse Gherijt Louwen zoens dochter. 

De Louw'en behoorden reeds tot de allereerste leden van het Gilde 
want in gezegde ledenlijst van 1371 komt behalve zij eene Trude Louwen 
alS ^o001*' d6Ze Zal hare zuster oeweest zijn, daar toch in de ledenlijst 
van 1378 vermeld staat, dat Ghertrud, de vrouw van Symon Haghens eene 
zuster Clemeynse had (die toen blijkbaar nog ongehuwd was) en dat die 
Ghertrud in dat jaar als lid werd vervangen door Gheryt Louwen ; alstoen 
was ook nog' lid eene Catrine Louwen. 

Oudtijds was het veel meer dan thans gebruikelijk, dat men bij den 
doop den voornaam van een zijner voorouders of allernaaste familieleden 
kreeg en zoo is de veronderstelling' geenzins gewaagd, dat Lourens Janszn 
Koster de beweerde uitvinder der boekdrukkunst, in familiebetrekking 
bestond aan Clemeynse, van wie zijn vader in 1421 eenen stoel in liet 
Gilde bekwam, want de voornaam Lourens is de voluit geschreven voor
naam, waarvan Louw de verkorting is. 

De tweede vraag, welke zich wegens die veronderstelling opdoet is 
deze, welke was dan die familiebetrekking ? ' 

Het antwoord hierop is gemakkelijk te geven, als men bedenkt, dat 
volgens de hiervoren medegedeelde bestuurslijsten van 1384 87 91 en 93 
eene Clemeynse die toen dienst van het Gilde was, echtgenoote was van 

? u, ,°StT Hieruit moet toch worden opgemaakt, omdat iets anders 
niet blijkt dat de nog in 1378 ongehuwd geweest zijnde Clemeynse, de doch
ter van Gherijt Louwen zoon, tusschen de jaren 1383 en 94 gehuwd was 
met eenen Jacob Koster en dat vermits eerst in het jaar 1396 de naam 
van Clemeynse Jan Oonen te voorschijn komt, hij alstoen dood en zij daarop 
hertrouwd was met Jan Oonen. 

Jacob Koster, die blijkens de bestuurslijst van 1400 eene dochter 
Katnn had, *) welken voornaam zij zal gekregen hebben naar voornoemde 
Catrine Louwen, zal waarschijnlijk ook eenen zoon Jan gehad hebben, 

1) In 1420 was dienst Gertrud Jaeop Jan soens. 



omdat hij, die in 1421 een stoel van Clemeynse kreeg, Jan Koster heette, en 
aan hem zal zij dien dan geschonken hebben, nadat zij in tweeden echt 
verbonden was met Jan Oonen. 

Zoo verklaart zich dan zoo eenvoudig mogelijk hoe het kwam, dat Jan 
Koster voor den stoel, dien hij in 1421 kreeg, schenkingsrecht moest be
talen en dat hij dien stoel bekwam van Clemeynse Jan Oonen. 

Zooals nader zal worden aangetoond had deze Jan Koster behalve 
eenen zoon Lourens, die de boekdrukkunst zoude hebben uitgevonden, ook 
nog eenen zoon Jacob, die kuiper was; den voornaam Jacob zal deze van 
voornoemden Jacob Koster, die volgens mijne opvatting zijn grootvader was, 
hebben gekregen. 

Is hiermede, naar ik vertrouw, voldoende duidelijk gemaakt, wie de 
Lourijs Jan soen was, die volgens de ledenlijst van 1406 den stoel van 
Clemeynse Jan Oonen bekwam, moeilijker zal het zijn om aan te toonen 
wie was de in de ledenlijst van 1497 onder stoel 29 genoemde Louwerijs 
Janszn Koster, van wien in 1484 Frans, de zoon van Thomas Thomaszoon, 
eenen stoel erfde; de moeielijkheid van dat bewijs, zit toch in de hiaten, 
welke, als gezegd, in het Ruige boek voorkomen, alsmede in de tegenstrij
digheden, welke bestaan tusschen de verschillende genealogiën van Lourens 
Janszn Koster, waarover men zie, om ons te bepalen tot de schrijvers 
van den laatsten tijd, W. P. J. Overmeer in het Algemeen Nederl. Familie
blad 1903 blz. 33 en 34, en blz. 111 en volgende; Mr Cli Enschedé Laurens 
Janszn Coster, de uitvinder der boekdrukkunst en Mr. R. Fruin in den 
Nederl. Spectator 1904 No. 8. 

Met laatstgenoemden Schr. meen ik te mogen veronderstellen, dat de 
Louwerijs Janszn Koster, van wien Frans, de zoon van Thomas Thomaszn, 
in 1484 eenen stoel verkreeg, een ander was dan de Lourijs Jan soen, die in 
1436 van zijnen vader Jan Coster eenen stoel bekwam. Immers wanneer 
deze beide Lourensen Janszn Koster dezelfde personen geweest waren, dan 
zou zeker niet in de ledenlijst van 1497 geschreven zijn, dat de stoel No. 5 
kwam van Clemeyns Jan Hoonen en de stoel No. 29 van Louwerijs Coster, 
want de Louwerijs Coster van 1436 verkreeg zijnen stoel, zooals uit de 
ledenlijst van 1406 in elk geval uitdrukkelijk blijkt, van die Clemeyns Jan 
Hoonen. Bovendien werd Trouwerijs Koster (of Lourijs, zooals hij ook wel 
genaamd werd), eerst in het jaar 1461 vinder van het Gilde, wat ook nog 
waarschijnlijk maakt, dat hij een ander was dan de Lourijs Jan soen Koster, 
die in het jaar 1436 eenen stoel bekwam, want ware deze dezelfde geweest 
als hij, dan zou hij gedurende vele jaren op eene benoeming tot vinder 
hebben moeten wachten, terwijl Jan Koster reeds in het tweede jaar van 
diens lidmaatschap deze betrekking bekwam. De waarschijnlijkheid, dat de 
Louwerijs Koster van de ledenlijst van 1406 een ander was dan die van 
de ledenlijst van 1497 wordt nog te aannemelijker als men in aanmerking 
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neemt, dat deze laatste blijkens de rekening van 1484 eerst in of kort vóór 
dat jaar ophield lid van het Gilde te zijn. l) 

Bij al de onzekerheid, welke omtrent de Lourens'en Koster, die in 
de gildeiekeningen Aoorkomen, bestaat, vermeen ik het best te doen met 
maai alles mede te deelen, wat die rekeningen over hen bevatten, opdat 
een ander, wien daartoe betere gegevens dan mij ten dienste staan, ze tot 
klaarheid kunne brengen ; het is het volgende : 

Vooreerst deze post: 

1436. Item (ontf.) van lourys jan soen in te scriven voir jan coster 8 gr. 
Iti'm (int jaer van 36 voirsr.) dienste lourys jan soen 

Dan komen verder in de rekeningen Lourens'en Janszn Koster voor 
by de vermelding der ontvangsten wegens eene grondrente, die het Gilde 
in het jaar 14o9 kocht, wat volgenderwij ze in de rekening van dat iaar ver
meld wordt: ' 

Item gecoft een halve nobel tjsaers jegens Pouwels Heerges soen, die maetze-
fair, op mussel den liuysinge, staende an die noirteyde vant Kerchoff dairvoir 
geglieven 8xk nobel. ' 

terwijl de koopakte van deze rente luidt als volgt : 

Wy Gherijt van Adrichem ende Aelewijn Claeszn, schepenen van Haer-
lem, oirconden dat voir ons quam Pouwels Heertgenszn ende ghetyde, dat hy 
vercoft heeft tot eenen vryen eyghen Florys Gael 2) als vinder van s'heyligen 
hersghilde behoef een halven gouden englielsclien nobel goet van goudt ende 
rechtvaerdich van ghewichte of payement lmerder waerde sjaers up Meclitelt 
Claesdochter huys ende erve, liggende ende staende an de noorder zyde van den 
kerckhove twisschen Cortien Pieter Janszn an die een zyde Jan van Bcirri an 
de ander zyde, afterwerts streckende an Pouwels Janszn, snyder. Ende ver-
tyde al betaelt den lesten penninck mitten eersten ende heefft hem tottes 
s lieyligen kerstghilt behoef geloeft te waren als men van renten up huysen 
ende et ven binnen der vryheyt van Haerlem schuldich is te waren. 

In oh conde deesen brief bezegelt mit onsen zegelen int jaer ons Heer en 
1459 up den 2frn dacli in Februario. 

1) De naam Koster komt in de Gilderekeningen later nog eens voor, daar tocli volgens de re
kening van 1.)'29 in dat jaar Cornelis Janszn Coster den stoel No. 34 bekwam van zijne zuster 
Margriet Jan \echterszoon dochter, welke dien in 1512 had verkregen van Bouwen Janszn, haren 
broeder. In 1421 was Vechter Wouter soen vinder van het Gilde, wat in 1448 was Jan Vechtersoen. 

•2) In het jaar 1460 hield het Gilde zijne maaltijden bij een Florijs Gael Claessoen; vinders 
waren alstoen Florys Gael Janssoen, (die het volgend jaar reeds dood was en tot broeder had Dirc 
Gael,) en voornoemde Florijs Gael Claessoen. 
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De vergelders van deze grondrente, welke die was, welke, zooals op 
blz. 102 reeds is medegedeeld, ging uit het huis genaamd de Vergulde doos, 
dat stond aan den hoek der Riviervischmarkt en de St. Jansstraat te 
Haarlem, komen sedert het jaar 1459 geregeld in de rekeningen van het. 
Gilde voor en zoo vinden wij als zoodanig vermeld : 

1460. It. ontf. van Jacob Janssoen die cuyper een halve nobel als pacht op 
een huys, staende an die noirtsyde van kerclioff ende placli toe te horen 
louwerijs coster, facit 2 gulden 5 st. 
1462. Item ontfangen van lourijs jamoen een halve nobel als pacht op een 
huus in sinte janstraet, facit 2V2 gulden. 

De omstandigheid, dat in het jaar 1460 Jacob Janszoon de kuiper 
het huis de Vergulde doos bezat, dat voorheen placht toe te behooren 
aan Lourens Koster ; dat de naam van zijnen vader evenals van dezen 
Jan was en dat in 1462 datzelfde huis weder in handen was van eenen 
Lourens Janszoon, die, zooals later zal blijken, ook Koster heette, wijst aan 
dat bedoelde kuiper de broeder zal geweest zijn van Lourens Janszoon 
Koster, die in 1436 lid van het Gilde was geworden. 

Voorts blijkt uit de rekeningen, dat in het jaar 1461 een Lourijs 
Coster eerste vinder van het Gilde werd, en in 1462 weder eerste vinder 
was, nu onder den naam van Louwerijs Coster, terwijl hij onder de ontvangs
ten van dat jaar nog volgenderwij ze vermeld wordt: 

i°. item ontfaen van louwerijs Janszn coster 2o stuvers, n.1. voor de grond
rente, welke uit het huis de Vergulde doos ging en 
2o. item noch ontfaen van louwerijs coster voer gen. 3V2 rijnsche gulden van 
Veenhusenghecomen, waarmede blijkbaar bedoeld werd pacht, ontvangen van 
het land te Venhuizen. 

Boven de ontvangsten der rekening van 1464 staat de naam louwerijs 
coster het eerst onder de vinders doch die is daarin doorgeslagen en daarboven 
is met dezelfde hand als die, welke deze rekening schreef, gesteld de naam 
Pieter Jordenszn ; in de rekening zelve komt echter onder de ontvangsten voor : 

item ontfaen van louwerijs jansz coster 2xli gulden, 10 stuv. voer den guldenf 

zijnde kennelijk weder de betaling der voorschreven grondrente ; boven de uit
gaven staat in diezelfde rekening evenals boven de ontvangsten ook het be
stuur vermeld, waarbij de naam louwerijs coster eveneens het eerst onder de 
vinders voorkomt; daarboven is ook met dezelfde hand geschreven Pieter 
Jordenszn, zonder dat hier de naam louwerijs coster is doorgeslagen. 

In de rekening over 1465 wordt de voorbedoelde grondrente weder 
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met name onder de ontvangsten opgenoemd en is Louwerijs Koster daarin 
vermeld als volgt: 

item ontfanghen van lourijs Koster 25 stuvers van pacht als op stjn huus staet. 

Verder wordt in diezelfde rekening gezegd, dat in dat jaar verkozen 
werden tot deken Jan van Schoten en tot vinders Wouter van Bekesteijn, 
lourijs jan zoen en Wouter Vechterszoen en komt voorts Louwerijs Koster 
daai in onder de ontvangsten wegens de meerbedoelde grondrente wederom 
als volgt voor: 

Item ontf. van lourijs janzoen Koster 25 stuvaers, facit 2V2 gulden. 

Wijders staat boven de rekening over het jaar 1466 geschreven: 

Item want men int jaer van niet en at noch en dranck dat heylighe 
Kerstghilde, so hebben deken ende vinders hoer diensten behouden als int 
jaer van en hebben ontfanghen enz. 

Hieruit blijkt alzoo, dat Louwerijs Koster voor dat jaar als vinder 
gecontinueerd werd; hij betaalde toen ook weder de grondrente, wat volgen-
derwijze in die rekening vermeld staat: 

item ontf. van lourijs janzn Koster 20 stuv., facit gulden. 

Voor de maaltijden van dat jaar werden volgens diezelfde rekening 
allerhande waren gehaald bij komen Pieter; deze betaalde blijkens de reke
ning over 1468 voor Louwerijs Koster de grondrente, wat als volgt daarin 
genoteerd staat: 

item ontfaen van comen Pieter 2VS gulden, 10 stuv. den gulden, van lourijs 
costers weghen. 

Volgens de rekening over het volgend jaar voldeed deze laatste toen 
weder zelf de grondrente, want daarin komt het volgende voor: 

item ontfaen van louwerijs coster 25 stuv., facit 2i/2 gulden. 

Voor de maaltyden van het Gilde werden ook toen waren bij comen 
I tetei gehaald, daar toch in dezelfde rekening ook nog staat: 

item, met comen Pieter glierekent van als rosynen, cruyt en errytgen 6V2 
gulden. 
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Laatstgenoemde heet in de rekening van 1470: Pieter Coster ant 
Zant (d. i- de Groote Markt te Haarlem); deze betaalde in het volgendjaar 
de dikwerf bedoelde grondrente, wat als volgt in de rekening van dat jaar 
vermeld is : 

item ontfanghen van comen Pieter Koster 25 stuvers. 

Hetzelfde betaalde hij in de beide daarop volgende jaren, zooals in 
de rekening van het jaar 1473 uitdrukkelijk gezegd wordt; immers staat 
daarin: 

Item ontfanghen van comen Pieter Koster '2o stuvers als van een jaer pacht 
op sijn huuys an dat Kerckhof(facit) $V2 gulden. 

Zooals hiervoren uit de posten, welke betreffen de vergelding van de 
grondrente, die uit de Vergulde doos ging, gebleken is, behoorde dit huis eerst 
aan Lourens Koster; vervolgens aan Jacob Janszoon, die kuiper was ; daarna 
aan Louwerijs Janszoon Koster en eindelijk aan den koopman Pieter Koster, 
die blijkens den na te melden post der rekening over 1474 ook de zoon 
van Jan was. 

Die post van uitgaaf luidt toch als volgt: 

Item uutghegheven van een halve nobel jaers, die wy ghecoeft hebben van die 
grote Kerck, staende op Pieter Janszn. die Costers hnns, 25 rijnsche gulden, 
ghegheven die Kercmeesters. 

De van dien koop opgemaakte akte is van dezen inhoud : 

Wy Jan van Huessen ende Jacop Pieterszn, schepenen in Haerlem, 
oirconden, dat voer ons quamen die kerckmeesters van de prochikercke binnen 
Haerlem by iville ende consent den raedt van der stede ende glietyde van der 
voors. kercken weegen, dat zy vercoft hebbende ende vercoopen mits deesen 
brieve tot eenen vryen eyghen den deeken ende vinders van den heyligen kerst-
ghilde binnen denselven Kerck tottes ghemeenen ghilde behoef een halve engel-
schen nobel sjaers pacht, staende up een huys mitten erve, leggende ende 
staende an den noordzyde van 't kerckhof tusschen Jan Pieterszn an een 
zyde, Adriaen Janszn, ketelboeter, an d'ander zyde, afterwarts strekkende an 
Duur Foppen ende uuytgaende in Sint Jansstraet. Ende vertyden henluyden 
dairof al voldoen ende wel betaelt den lesten penninck mitten eersten. Ende 
hebben 't henluyden van de kercken weegen ende wil ende consente voirs. tot 
des voirs. ghemeenen ghïlt behoef (geloeft) te waren als men van pachte, 
staende up huys ende erve binnen den vryheyt van Haerlem schuldich is te 
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waren. In oirconde deesen brieve bezegelt mit onsen zegelen int jaer ons 
Heren 147o up den 19"1 dach in April. 

Door dezen aankoop werd de grondrente, die het Gilde hief van het 
huis de Vergulde doos, dat in 1485 naar deszelfs toenmaligen bewoner heette 
Heertgen de hackers huys, een gouden Engelsche nobel groot, zooals ten 
allen overvloede blijkt uit de lijst der bezittingen, welke het Gilde in het 
jaar 1500 had. x) Pieter Janszn Koster betaalde dan ook in 4475 wegens 
deze grondrente aan hetzelve 2*/2 Rijnschen gulden. 

In het hoofd der rekening over 1476 komt Louwerijs Koster wederom 
voor, want zij vangt aan als volgt : 

Dit is die rekeninghe van louwerys coster als deken ende wouter van bekestein, 
wouter vechterszn ende phillips potter als vinders van den heylighe Kersgilde. 
Eerst dat zy ontfangen hebben int jaer van 76 enz. 

Hieruit blijkt alzoo, dat Louwerijs Koster in dat jaar deken van het 
Gilde was. terwijl hij volgens de onmiddelijk aan deze rekening vooraf
gaande rekeningen gedurende de laatste tien vorige jaren geene betrek
king meer bij het Gilde bekleed had. 

In 1476 werden blijkens de rekening over dat jaar, gheen maeltyden 
ghegheeten, zoodat Lourens Janszn Koster ook nog het volgend jaar deken 
\an het Gilde zal zijn gebleven. Jan Pieterszn, blijkbaar de zoon van 
Pieter Janszn Koster, betaalde in dat jaar de grondrente van het huis de 
Vergulde doos. Met dat jaar hield Louwerijs Koster op eenige betrekking 
bij liet Gilde te bekleeden. In 1480 betaalde comen Jan, met andere woor
den Jan, de zoon van Pieter Janszn Koster, de grondrente van het huis op 
ten huec van sint jansstraet; dat deze Jan de zoon van Pieter Koster 
was, blijkt in ieder geval uit de rekening van 1483, die inhoudt dat het 
Gilde de grondrente ontving van comen Jan Pieterszn. In 1484 was Heertgen 
de backer daarvan de vergelder en was toen ook de stoel van Louwerijs 
Koster reeds overgegaan, want toen werd wegens overboekingsrecht ontvangen : 

van louwerysz janzn Koster op frans tomas tomaszn zn 4 st. 

Deze post van ontvangst staat in de rekening- van dat jaar onder 
het hoofd: 

van Ao 84 de besterfenijs. 

waarna in die rekening vermeld wordt: 

1) In de rekening van 1505 wordt deze grondrente aldus omschreven : 
Op de huysinge van de vergulde doos, staende aen de noortzyde van de Groote Kerck op den 

hoek van St. Jansstraet, genurnbreert No. 149, belast jaerl. met twee ponden thien schellingen. 
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item (ontf) van de besterfenijs van : (volgen drie namen; en voorts: 
item (ontf) van: (volgen weder drie namen onder welke die van louwerijsz 
janz. Koster). 

De weglating der woorden «van de besterfenijs» voor de drie laatst
bedoelde namen kan te wijten zijn aan een verzuim, omdat zoowel voor de 
drie daaronder aangeduide als voor de drie eerstbedoelde personen 4 st. over
gangsrechten betaald werden; het kan ook zijn, dat de drie personen, voor 
wier namen de woorden van de besterfenijs niet voorkomen, de stoelen bij 
hun leven op hunne erfgenamen in de rechte lijn overdroegen en dat daarom 
die woorden zijn weggelaten, hetwelk, voor wat Louwerijs Janszn Koster be
treft, wel het meest aannemelijk is, omdat van hem gezegd wordt, dat hij in 
1483 Haarlem metterwoon verliet. 

Hiermede heb ik dan alles medegedeeld wat aangaande de Lourens'en 
of Louwerijs'en Koster in de Gilderekeningen voorkomt en ik vertrouw, dat 
het nu ook wel duidelijk zal zijn gebleken, dat daarin twee verschillende 
Lourens'en Koster vermeld staan. Mogelijk was de tweede Lourens Jans-
zoon Koster een zoon van Jacob Janszoon Koster, den kuiper. 

Na het jaar 1497 komen in de Gilderekeningen nog meerdere leden
lijsten voor, waarvan ik ten allen overvloede nog zal mededeelen die van 1523, 
omdat daarin ook overgangen van stoelen vermeld worden en daardoor 
mijn stoelenboek bevestigd zal worden. De nummers, die er voor staan, 
zijn ook van mij en betreffen de nummers der stoelen, die daarin bedoeld zijn. 

Deze lijst luidt als volgt: 

Hier na volgen de gildebroeders ende gildezusters, die up dese tijt anno 
1523 stoelen hebbe int lieylige Kersgilde. 

44. Cornelie Willemsdochter, begijn op ten groten hof, hoir anbe-
storven van meester Frans Roeper x), priester, hoir broeder; een stoel. 

28. Jan van Ylpendam; hem gegeven van meester Jan Bouwenszn, 
pastoir van de begynen, zynen oem; een stoel. 

12. Bouwen van Ylpendam; hem anbestorven van Aechte Bouwens 
dochter, zijnre moeder ; een stoel. 

35. Jan uan Assendelf Willem Huygezns zoen, hem anbestorven 
van den selven Willem, zynen vader; een stoel. 

38. Hillegont Huyge Dircxzn vleyschhouders dochter, hoir gegeven 
van Heer Jacob Pieter Heyne zoen, priester, hoir neve; een stoel. 

4) Zijn vader heette Willem Roeper en zijn oudere broeder Ilenrick Snel. Zijne moeder was 

Lysbeth Arijs Roepersdochter. 
4 7 
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6. Hillegondt Gijsbrecht van der HorsVen dochter; gecomen van 
Heer Jan van der Horst, priester, ende beseten, sonder oversetten, by 
Wouter van der Horst, hoir neve ende nu bestorven op hoir Hillegont; 
een stoel. 

49. Thyman Dircxzn; hem anbestorven van heer Jan Dirck Jan 
Lottijnszns zoen, priester, zijn broeder; een stoei. 

ol. Willem Claes dochter, lyman Dircxzns huysvrou, gecomen van 
die voirs. Heei Jan Dircxzn, JTymans broeder, by gifte hoir gedaen, zoe 
lange zy leeft, van de voirs. Thyman, huere man; een stoel. 

'10. Ysbrant van Schoten; hem anbestorven van Jan van Schoten, 
zynen vader; een stoel. 

2. Jacob van Schoten; hem anbestorven van Gherijt van Schoten, 
zynen vader ; een stoel. 

54. Symon Spycker Dircxzn; hem gegeven van Vrederick Symon 
van Schotens dochter, zijn nichte, by consent van Cornelis Willemszn 
Verbronchorst, huere man ende voecht; een stoel. 

53. Machtelt Jordens dochter, desselven Symons huysvrou. hoir oick 
gegeven van die Vrederick by consent als voeren ; een stoel. 

1. Gerijt van Berkenrode Gerijtszn; hem anbestorven van Gerijt 
van Berkenrode, zynen vader; een stoel. 

30. Deselve, noch hem anbestorven van zynen vader voornoemt; 
een stoel. 

37. Heer Gerijt van Berkenrode Janszn, priester, hem anbestorven 
van Jan van Berkenrode, zynen vader ; een stoel. 

-161). Phillips Potter Dircxzn; hem anbestorven van meester Dirck 
Potter, zvnen vader; een stoel. 

/ V / 

Gerijt Steffenszn, hem anbestorven van Frans Gerijts zoen, zynen 
vader2); een stoel. 

20. Clcces Jelijs, Glaes Braeuwenzns zoen, hem anbestorven van Jelijs, 
zynen vader; een stoel. 

19. Belye Loef' Gerijtszn van Bennebroacx dochter ; hoir anbestorven 
van Meester Willem Diert, hoeren broeder; een stoel. 

36. Zyburch Claes Halssen dochter; hoir anbestorven van Katrijn, 
hoir zuster; een stoel. 

14. Meester Claes Janszn Hals, priester, hem anbestorven van Pieter 
Janszn Hals, zynen broeder; een stoel. 

4. Florijs van Bijck; hem vercoft van Alijt Bouwen Koeken dochter ; 
een stoel. 

1) Over het recht op dezen stoel was een tijd lang geschil; vandaar dat in deze lijst daarvan 
twee eigenaren vermeld worden. 

'2) In de ledenlijst van 1514 wordt van dezen gezegd : Frans Gerijtszn by cope hem gedaen 
van Lotten Gael Claeszoen, gecomen van Dirck Potter, die se (den stoel), soe lange hy leefde, 
hes at. 
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48. Baef Jan Amelgers dochter; hoir gegeven van Dyewer Symon 
Lepelaers dochter, hoir moeder, die se anbestorven was van Zwaen Symon 
Lepelaers dr, hoir zuster; een stoel. 

46. Mag daleen Steff'en Heinricxzns dochter; hoir anbestorven van de 
voirs. Stefïen, hoiren vader ; een stoel. 

41. Pieter Aelbrechtszn Pons, hem anbestorven van Aelbrecht, zynen 
vader ; een stoel. 

32. Daniël van Alphen, hem anbestorven van Gerijt Janszn Albout, 
zynen neve ; een stoel. 

47. Meester Willem Jelijszn, priester, hem anbestorven van Jacob 
Claes Pieter Jordenszn, zijn neve; een stoel. 

5. Vrederick Jacobzn Deyman; by cope hem gedaen van Thomas 
Thomas zoen ; een stoel. 

27. Pieter Gerijtszn van Aventuren; hem anbestorven van Gerijt 
van Aventuren, zynen vader; een stoel. 

39. Aelbrecht Adriaenszn; ende hy gecoft heeft van de vinders, die 
't Gilde gegeven was van Machtelt Pietersdr; een stoel. 

43. Meester Reyer Pouwelszn priester, hem anbestorven van Machtelt 
Pietersdr voirs ; een stoel. 

22. Clemeyns, Garbrant Jelijszns natuerlicke dochter, hoir gegeven 
van meester Willem Jelijszn, priester, hoeren oem, die se anbestorven was 
van de voirs. Garbrant Jelijszn. zynen broeder ; een stoel. 

25. Aechte Florijsdochter, Engbrecht Janszn kistemakers wijf, hoir 
anbestorven van Bairte Roepers, hoir moeder x); een stoel. 

52. Jan Raet; hem anbestorven van Pieter Janszn Raet, zynen vader ; 
een stoel. 

45. Jacob Dircxzn Hellebreker; hem anbestorven van Katrijn 2) Dirck 
Hellebrekers, zijnre moeder; een stoel. 

24. Aelbrecht Claeszn; hem anbestorven van Claes Pieterszoen, 
backer, zynen vader, die se gegeven was van Aechte Jansdochter, wonende 
in Texel, die se by den overlyden van Margriete Jacobsdr, hoir moye 3)> 
anbestarf; een stoel. 

33. Claes Janszn; hem anbestorven van Jan Jacobszn fabri. zynen 
vader, die se anbestorven was van Katrijn Jansdochter, zijnre moeder ende 
was hoir Katrijn 'anbestorven van Heinrick Buyse Pieter Mentendochter, 
begijn; een stoel. 

8. Jouffrou Joost, Pieter van Ruyvensdochter ; gecomen van hueren 
vader; een stoel. 

1) Zij erfde dezen stoel van haren neef Bartout van Bakenesse. 
2) Haar vader heette Jacob Dirck Bruynszn. 
3) Zij had den stoel geërfd van Oeertruijt Dirck Potters. 
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7. Antonijs van Nyevelt; zijn leven lanck, by gifte van deselve 
Jouffrou Joest, zijn huysvrou ; een stoel. 

9. Jouffrou Mary van der Koulster, Pieter van Ruvvens weduwe, 
lioir leven lanck, by gifte van hoire dochter; een stoel. 

13. Wouter van Bekesteyn ; gecomen van Dirck van Bekesteyn, zynen 
vader; een stoel. 

10. Claes x) Lottijnszn; hem gegeven van Lottijn Glaes zoen, zijnen 
vader; een stoel. 

-6. Alijt Pouwels dochter, deselve Glaes huysvrou. hoir gegeven van 
Lotten Gael2) Glaeszn, hoirs mans vader, die se anbestorven was van meester 
Huyge Lottynszn, zijn zoen; een stoel. 

34. Margriet Jan Vechterszns dochter: hoir anbestorven van Bouwen 
Janszn, hoir broeder ; een stoel. 

17. Alijt Lottijnszn dochter, Jan van Ylpendams huysvrou, hoir ver-
coft van Gornelis Willemszn 3); een stoel. 

21. Tliyelman Allartszn; hem gegeven van Bouwen Janszoen, zynen 
neve; een stoel. 

31. Wouter Kerstentszn ; hem anbestorven van Dirck Kerstentszoen? 
zynen broeder; een stoel. 

50. Ysbrant Claeszn, hem gegeven van Hillegont Huygen dochter, 
zijn moeder, die se anbestorven was van Gornelis Dirck Luytgenszn. hoir 
neve; een stoel. 

11. Flor ijs Bolle (ende zynen vader Aelbrecht Bolle, anbestorven 
was van Heer Willem van Wege, priester, zynen neve); een stoel. 

29. Gerijt Thomas Pieterszns zoen; hem anbestorven van Thomas, 
zynen vader ; een stoel. 

42. Willem Dircxzn, den abt ende hy gecoft heeft van Claes Janszn 
Schoten 4) ; een stoel. 

23. Maritgen Jacob Janszns dochter, hoir anbestorven van Glemeyns 
Gerijt Janszns dochter, begijn ; een stoel. 

15. Cosma Joest Lutgers zoens dochter; hoir anbestorven van die 
voers. Joest, hueren vader; een stoel. 

3. Cornelie Harmen Engelbrechtszn Kampen dochter, hoir gegeven 
van Florijs van Rveck. hoeren man, die se anbestorven was van Jan van 
Ryeck, zynen vader; een stoel. 

18. Gerijt van Warmont, hem gegeven van Saelmon Willemszn van 
der Burch; een stoel. 

1) In de ledenlijst van 1514 heet hij Claes Diert Lottijnszn. 

2) In de plaets van Gael vindt, men in de gilderekeningen ook wel Diert als zijn eigennaam, 
vermeld. 

3) Hij was de zoon van Margriet Jan Vechterszn dochter. 
4) Zijn vader heette Jan Arendszn van Tuyl. 
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Het stoelenboek, zooals ik dat heb samengesteld uit de gilderekenin
gen, de hiervoren gemelde ledenlijsten en het stoelenboek van van Tetroode, 
s als volgt: 

Stoel No. 1. 

Anno 4374. Jan van Haerlem, heer van Berkenrode, naar welk goed hij 
den naam van van Berkenrode ontving. 

» 1394. Zijn zoon Gerrit van Berkenrode, heer van Berkenrode; was 
deken van het gilde. 

» 1415. Zijn zoon Jan van Berkenrode, heer van Berkenrode. 
» 1466. Zijn zoon Gerrit van Berkenrode, heer van Berkenrode, als 

erfgenaam zijns vaders. 
» 14. . Zijn zoon Mr. Gerrit van Berkenrode, heer van Berkenrode, 

schout van Haarlem, baljuw van Waterland en rentmeester 
van Kennemerland, als erfgenaam zijns vaders. 

»  . . .  Z i j n  z o o n  Gerrit van Berkenrode, heer van Berkenrode, schout 
van Haarlem, enz., als erfgenaam zijns vaders. 

D 1527. Zijn zoon Henderick van Berkenrode Gerritszn, heer van Ber
kenrode, tresaurier van Haarlem, bij gifte zijns vaders. 

» 1549. Zijn zoon Dirk van Berkenrode, heer van Berkenrode, als erf
genaam zijns vaders. 

» 1559. Zijn zoon Jonker Henderick van Haerlem van Berkenrode, heer 
van Berkenrode, als erfgenaam zijns vaders. 

» 1621. Zijn zoon Jonker Dirck van Haerlem van Berkenrode, heer van 
Berkenrode, Schoten, Vlieland en Linden, als erfgenaam zijns 
vaders. Hij woonde op het huis Berkenrode en stierf kinder
loos in 1642. 

» 1643. Zijne zuster Gudula van Berkenrode, erfdochter van Berkenrode 
bij doode van haren genoemden broeder, als zijne erfgename. 
Zij was echtgenoote van Floris van Alkemade, zoon van Jan 
en Agatha van Berkenrode, de dochter van Sybrand van Ber
kenrode, (den jongeren zoon van den sub anno 1527 genoem
den Henderick van Berkenrode) en Machtelt van Heussen. 

» 1649. Hun zoon Jor Henderick van Alkemade van Berkenrode, heer 
van Berkenrode, Groote Lindt, enz. als erfgenaam zijner moe
der. Hij huwde Cornelia Bam, dochter van den heer van 
Vrijenhoef en stierf kinderloos 1690. 

» 1700. Zijn neef Jonker Jolian Theodorus van Alkemade, zoon van Jan 
van Alkemade, heer van Oud-Alkemade, (gehuwd met Chris-
tina van Arkel), die wederom een zoon was van Sybrand van 
Alkemade, den zoon van Jan en Agatha van Berkenrode, als 
erfgenaam van Henderick van Alkemade voornoemd. 



Anno 1700. Zijn broeder Jonker Floris van Alkemade, bij koop. Zijne vrouw 
was Maria van Scheltinga. 

» 1708. Zijn zoon Jonker Floris van Alkemade, heer van Oud-Alkemade, 
als erfgenaam zijns vaders. Zijne vrouw was eene van der 
Goes. Hij stierf in 1746 te Utrecht, slechts twee dochters, 
Maria en Henriette, nalatende. 

» 1770. Zijn kleinzoon J°' Floris Cousebant, heer van Waspik en Oud-
Alkemade (zoon van Francois, heer van Waspik en Oud-Alke
made), als erfgenaam van zijnen genoemden grootvader. 

» » Elisabeth barones van Wassenaer, bij gift van haren man 
Floris Cousebant voornoemd. 

» 1800. Hun zoon Jor Franciscus Bernardus Cousebant van Alkemade, 
als erfgenaam zijner moeder. 

» 1857. Alexander Cousebant van Alkemade. wonende te Brussel. 

Stoel No. 2, 
» 1406. Aelbreclit van Schooien 1). (N. B. Volgens een handschrift van 

Pieter van Adrichem van Dorp was zijn grootvader : «Albert van 
Schooten vermeit 1378 int corsgilt» en zijn vader Willem van 
Schooten : »trout N. van Egmont 1380, erft 1382 een stoel int 
corsgilt van Albert, ut puto. sijn vader, was raet van Haerlem).» 

» 1413. Lijsbeth, vrouw van Reyntyen, Doevensoon. 
» 1423. Alijt, de vrouw van den ouden Theeus. 
» 1431. Haar zoon Gerrit Matheuszn, (ook wel genaamd Gerijt Ouden 

Theeuszn), als erfgenaam zijner moeder. 
» 1461. Jacob van Schooten, de zoon van den onder het jaar 1406 ge

noemden Aelbreclit van Schooten, bij koop. 
» 1477. Zijn zoon Mr. Willen van Schooten, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1497. Zijn broeder Gerrit van Schooten, als zijn erfgenaam. 
» 1514. Zijn zoon Jacob van Schooten, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1529. Zijne dochter Maria van Schooten, als erfgename haars vaders. 

Zij huwde met Teyme van der Mye. 
» 1558. Hunne dochter Glara van der Mye, als erfgename harer moeder. 

(N. B. in het handschrift van genoemden Pieter van Adrichem 
van Dorp komt als eenig kind van Teyme van der Mye 
en Maria van Schooten voor Machteld 2) van der Mye, die de 
vrouw werd van Adam van der Duyn; zij hadden eene dochter 
Machteld van der Duyn, die huwde met Antony van Wasse
naer 3), heer van den Bosch). 

1) Het stamhuis der familie van Schooten stond niet ver van Haarlem en hare woning stond 
in die stad in het midden der Zoetestraat. 

2) Simon van Leeuwen in zijne Batavia Illustrata II blz. 943 noemt haar ook Clara. 
3) Hij wordt ook wel van Duvenvoorde genaamd. 
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Anno 1627. Haar kleinzoon Jonker Adam van Wassenaer van Duvenvoorde, 
heer van den Bosch, als erfgenaam zijner genoemde groot
moeder. 

» 1694. Zijn tweede zoon Jonker Jan Jacob van Wassenaer, heer van 
Cranenbroeck en na doode van zijnen ouderen broeder Antonis 
ook heer van den Bosch en Zanen, als erfgenaam zijns vaders. 

» 1694. Zijne dochter Maria Jacoba van Wassenaer, erfdochter van 
den Bosch en Zanen, als erfgename haars vaders. 

» 1694. Maria Theresia Valcke, echtgenoote van Mr. Johan van Groen
hout, bij koop. 

<) 1697. Genoemde Mr. Jolian van Groenhout, als erfgenaam zijner vrouw. 
» 1770. Zijne erfgenamen hebben dezen stoel aan hetH. Kerstmisgilde 

geschonken, waarop hetzelve dien gaf aan Laurens a Pioy. 
» 1771. Zijne nicht Cornelia Margaretha a Roy, huisvrouw van J. Beek

mans, bij gift. 
» 1791. Hare moeizegger Joannes Pauliis a Roy, bij gift. 
» 1820. Henricus Eustachius Enstace of Clongonswood Mainliam, bij 

gift van laatstgenoemde ter belooning zijner diensten aan het 
Gilde als boekhouder bewezen. Hij werd in 1788 te Mechelen ge
boren en stierf zonder over zijnen stoel beschikt te hebben den 
10 Maart 1835 te Amsterdam. Op zijn bidprentje staat o. a. 
deze spreuk (Psalm LXVIII: 9.) : Ik ben aan mijne broederen 
vreemd geworden en aan de kinderen mijns moeders een uit-
lander. 

» 1858. Jacques H. C. van der Kun te Botterdam bij koop van het Gilde. 
» 1879. Zijn zoon Jacob Carolns Aloysius Maria van der Kun, wonende 

op den huize Westhoff te Bijswijk (Z. Holland), als erfgenaam 
zijns vaders. 

» 1894, Zijn broeder Emüe Alexis Marie van der Kun, lid van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal te 's Hage, als erfgenaam 
zijns broeders. 

Stoel No. 3. 

»  . . .  J a n  H e n r i c k ,  huisvrouw van Jan Baertoutszoon. 
» ... Juffer Baertraet 
» 1497. Hare dochter Maclitelt van Poelenburg, als hare erfgename. 
» ... Jan van Rijck, brouwer, bij gift van laatstgenoemde. 
» 1523. Zijn zoon Floris van Rijck, als erfgenaam zijns vaders. 
» » Zijne vrouw Cornelia, dochter van Harman Engbrechtszn Ramp, 

ingevolge zijne gift. 
» 1545. Haar zoon Garbrand Floriszn van Rijck, als erfgenaam zijner 

moeder. 
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Anno 1545. Zijne vrouw Joost Ar entsdochter, ingevolge zijne gift. 
» 1560. Haar broeder Jan Lou, als hare erfgenaam. 
» » Cornelis Gerijtszn Kelou, ingevolge koop van laatstgenoemde. 
» » Dirick Steffenszn Soutman. ingevolge koop van laatstgenoemde. 
» 1621. Zijne oomzegster Marijtgen Gerritsdr de Vries, als zijne erfge

name. 
» 1627. Jon km 'ouw Elisabeth van der Horst, dochter van Andries van 

der Horst en huisvrouw van Mr. Cornelis van der Hooch, 
hoogheemraad van Rijnland, bij gift van laatstgenoemde. 

» 1642. Haar oudste zoon x) Jonker Cornelis van der Hoocli Cornelis zn, 
als haar erfgenaam. 

» 1677. Zijn zoon Jonker Cornelis Frangois van der Hooch, als zijn erf
genaam. 

» 1724. Zijne vrouw Eleonora van Dugveland van Roon, als zijne erf
gename. 

» 1726. Haar neef Jacob de Roode. als haar erfgenaam. 
» 17/9. Zijn zoon Joannes Franciscus Theodorus de Roode, als erfi>e-

naam zijns vaders. 
» 1803. Alexandre Tlieodore Joseph Cliarlé als zijn erfgenaam. 
» 1857. Anatole Ghislain graaf d'Alcantara, gewoond hebbende te 

Brussel (n. b. te zijnen name stond stoel n°. 4) en overleden 
31 Mei 1899 te St. Juan des Pins (Alpes Maritimes). nalatende 
uit zijn huwelijk met Pauline Marie Alexandrine barones de 
Vïllegas de Pellenberg een eenig kind : Emma Anatolie gravin 
d'Alcantara, gestorven te Spa 28 October 1877. Deze was ge
huwd met den prins Antoine Sulkowski. erfelijk lid van het 
Pruisisch Heerenhuis, woonachtig op het kasteel Reisen in de 
provinsie Posen, die bij haar verwekte een zoon prins Alexander 
Sulkowski, geboren op Reisen 18 September 1873; deze erfde 
ten slotte den stoel. 

» 1904. Krachtens artikel 3 der statuten van het Gilde is deze stoel 
verklaard daaraan te zijn vervallen, waarna die van hetzelve 
gekocht is door Jonkvrouw Leontine Dommer van Poldersveldt, 
echtgenoote van Mr. Gerard van Rerckel oud-president van den 
Raad van Justitie te Batavia, wonende te Beek bij Nijmegen. 

Stoel No. 4. 

Anno . . . Willem Zuivenzoon. 
» . . , Roelof Cock. 
» 1436. Boudewijn Cock, als recht verkrijger van laatstgenoemde. 

1) Hare andere zonen waren <ie Jonkers Aiielbertus en Andries van der Hooch. 
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Anno . . . Zijn zoon Meijnert Bouwen Cockenzoon, als erfgenaam zijns vaders. 
„ 1501. Zijne zuster Alijt Bouwen Cockendochter, als zijne erfgename-
» 1514. Flor is van Rijck, bij koop van laatstgenoemde. 
» 1525. Zijn zoon Garbrand Floriszn van Rijck, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1553. Zijn zoon Aernt van Rijck, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1558. Zijne zuster Janneken van Rijck, als zijne erfgename. 
» 1567. Haar moeizegger Dirick Steffenszn Soutman, ingevolge gift van 

haar. 
» 1568. Zijne vrouw Grietje Dircksdr de Vries, ingevolge zijne gift. 
» 1606. Hare moeizegster Josijn Ar entsdochter, ingevolge hare gift. 

Aan deze schenking had zij als voorwaarde verbonden, dat bij 
doode van genoemde Josijn deze stoel zoude vervallen op hare 
alsdan in leven zijnde oudste dochter. 

*> 1621. Grietje Dircksdr de Vries voornoemd, weduwe van Dirick 
Steffenszn Soutman, als zijnde de stoel van genoemde Josijn 
weder aan haar gekomen ; de redenen sijn deken en vinders 
bekend, zoo staat bij dezen overgang aangeteekend. 

» 1622. Haar broeder Gerrit Dirckszn de Vries, als haar erfgenaam. 
» 1627. Mr. Cornelis van der Hooch, hoogheemraad van Rijnland, (zoon 

van Mr. Cornelis, raadsheer in den Hove van Holland en Jaco-
mina de Jongh, dochter van Jacob, heer van Baardwijk), bij 
gift van Gerrit Dirckszn de Vries voornoemd. Hij werd deken 
van het gilde en stierf 28 Januari 1664, na door Keizer Fer-
dinand III verheven te zijn tot edelman van het H. Roomsche 
Rijk. Zijne vrouw was Elisabeth van der Horst. 

» 1668. Zijn zoon Jonker Andries van der Hooch, als zijn erfgenaam, 
(met consent van zijne beide broeders en zijnen zwager, zoo 
staat in de rekening van dit jaar vermeld). 

» 1675. Zijn broeder Jonker Cornelis van der Hooch, als zijn erfgenaam. 
» 1677. Zijn zoon Jonker Cornelis Frangois van der Hooch, als zijn erf

genaam. 
» 1713. Zijn neef Jonker Dirk van der Hooch, zoon van Albert, den 

broeder van voornoemden Andries, als beweerde erfgenaam. 
N. B., zoo staat van hem vermeld, nadat deese voorsz. Heer Dirck 
van der Hooch verscheyde maaien hier ter maaltyde had geweest, is 
bevonden, dat die verboeking ten onrecht was gedaan, waarom die 
verboeking nu geschied op de volgende (van gelyke by den oden stoel). 

» 1724. Eleonora van Duijveland van Roon, als erfgename van haren 
man Jonker Cornelis Frangois van der Hooch voornoemd. 

» 1726. Haar neef Wouter de Roode x), als haar erfgenaam. 

l1) De dochter van genoemden Dirk van der Hooch Albertszoon, hlisabeth genaamd, was gehuwd 
met eenen de Roode; hare zuster Maria met Philippe Gillès. 

18 



Anno 1770. Zijn broeder Jacob de Roode, als zijn erfgenaam. 
» 1779. Zijn zoon Joannes Franciscus Theodorus de Roode, als zijn 

erfgenaam. 
» 1803. Alexandre Theodore Joseph Charlé, als zijn erfgenaam. 
» 1857. Pauline Marie Alexandrine barones de Villegas de Pellenberg, 

echtgenoote van Anatole Ghislain graaf d'Alcantara, gewoond 
hebbende te Brussel. Nadat zij was overleden, is bij besluit 
der bestuursvergadering op grond van artikel 3 der Statuten 
de stoel ten behoeve van het Gilde vervallen verklaard, dat 
dien daarop verkocht aan 

)) 1896. Jhr. Mr. Constant Auguste Joseph van Sasse van Ysselt, 
advocaat-fiscaal voor 's Konings zee- en landmacht te Utrecht, 
(n. b. ten zijnen name is abusievelijk gesteld stoel No. 3 ) 

Stoel No. 5. 

»  . . .  C l e m e y n s e  J a n  O o n e n  (of Oven). 
» 1421. Jan Koster bij.... 
» 1436. Zijn zoon Lourens Janszoon Koster, of, zooals hij in de reke

ning van dit jaar genoemd wordt: Lourijs Jan soen, als erf
genaam zijns vaders. 

»  . . .  J a n , de huisvrouw van Thomas Thomaszoon bij.... 
»  . . .  H a a i  z o o n  Thomas Thomas Thomaszoon, als erfgenaam ziiner 

moeder. 
* Ü22' Frederick /a?ohszn Deyman bij koop van laatstgenoemde. 
» 1539. Zijn zoon Pieter Frederickszn Deyman bij zijne gift. 
» lo67. Zijn zoon Ar ent Pieter szn Deyman,, burgemeester van Haarlem 

als erfgenaam zijns vaders. 
» 1606. Zijn zoon Pieter Arentszn Deyman, als zijn erfgenaam Hii 

woonde te Leiden. J 

» 1617. Duyfke  Claasdochter  Cos termans  bij koop. 
» 1630. Cathanna de Pottre, huisvrouw van Jonker Lambrecht van 

der Horst, bij koop van laatstgenoemde. Hij was de zoon van 
Andnes van der Horst. 

» 1668. Haar kleinzoon Jonker Floris Bam *). 
» 1769. De stoel is vervallen aan het H. Kerstmisgilde. 

» Eduard Peter Ram van Schalkwijk, heer van Weerdesteiin bii 
gift van het gilde. ' ' 

» 1777. Zijne dochter Anna Catharina Maria Ram van Schalkwijk 
erfdochter van Weerdesteijn, als zijne erfgename. Zij huwde 

-1) Zie Navorscher XLI blz. 595. 
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met Mr. Henricus Jacobus van Wijkerslooth, baron des H. 
Roomschen Rijks. 

Anno 1858. Hun kleinzoon Cornelis Carel baron van Wijkerslooth van Weer-
desteijn, oud-burgemeester van Ollignies, wonende te Brussel. 

Stoel No. 6. 

» 1406. Simon van de Scuer, deken van het Gilde. 
» 1421. Yda van Zaenen, huisvrouw van Wouter Busen. 
» 1421. Garbrant van den Coulster. 
» 1460. Arent van der Horst. bij.... van laatstgenoemde. 
® • • • Zijn zoon Meester Bartholomeus van der Horst, als erfgenaam 

zijns vaders. 
» 1480. Zijn broeder lieer Jan van der Horst, priester, als erfgenaam 

van laatstgenoemde. 
»  . . .  W o u t e r  v a n  d e r  H o r s t ,  bij.... 
» 1512. Zijne nicht Hïllegont, dochter van Gijsbrecht van der Horst, 

als zijne erfgename. 
» 1553. Haar zoon Mr. Andries Lambreclitszn, priester, als haar erf

genaam. 
» 1558. Zijn broeder Mr. Reijer Lambreclitszn, als zijn erfgenaam. i) 
» 1585. Zijn zoon Lambert Reijerszn van der Horst, als erfgenaam van 

zijnen vader. 
» 1594. Zijn zoon Andries Lambertszn van der Horst, als erfgenaam 

van zijnen vader. 
ï 1629. Zijn zoon -T" Lambrecht van der Horst, als erfgenaam van zijnen 

vader. Zijne vrouw was Catharina de Pottre. 
» 1651. Zijne dochter Weinefrida van der Horst, vrouwe van Vrijen-

hoef, als zijne erfgename. 
» 1668. Haar zoon Jonker Floris Bam, als erfgenaam zijner moeder. 
» 1770. Deze stoel is vervallen aan het H. Kerstmisgilde. 
» 1770. Jolianna Francisca de Roij, huisvrouw van Mr. Jan Baptist 

Theodoor van Eeckhout, bij gift van het gilde. 
» 1817. Joliannes Cornelis Hoijnck van Papendrecht, kommandant, der 

vesting Geertruidenberg, bij gift van zijne voornoemde schoon
moeder. 

» 1857. Zijn zoon Joliannes Cornelis Reinier Hoijnck van Papendrecht, 
wonende te Stratum, als erfgenaam zijns vaders. 

» 1886. Zijn broeder Mr. Cornelis Paulus Hoijnck van Papendrecht, 
wonende te Amsterdam, als erfgenaam zijns broeders. Hij 

4) In eene ledenlijst van het jaar 1581 heet hij Mr. Reijer Lambreehtszn Cogemans. 



droeg den stoel over aan liet Gilde onder voorwaarde, dat het 
dien tot deszelfs bate zoude stellen ten name van Gerardus 
Antonius Helmich van Baak. Op diens verzoek is de stoel 
daarop overgeschreven ten name van diens dochter Judith 
Engelbertha Maria Helmich, toen nog wonende op den huize 
Baak bij Zutphen. 

Anno 1895. Hare zuster Louise Engelbertha Maria Helmich, bij gilt harer 
genoemde zuster. Zij is thans gehuwd met Paul Blankenheijm, 
wonende te Brummen. 

Stoel No. 7. 

» 1378. Aelbrecht van Schooien. 
» 1382. Willem van Schooien. 
» 1414. Zijne dochter Agnyese van Schooten, huisvrouw van Claes van 

Ruijven, als erfgename haars vaders. 
»  . . .  H a a r  z o o n  Claes van Ruijven, als haar erfgenaam. 
» 1459. Zijn zoon Pieter van Ruijven, als erfgenaam zijns vaders. Zijne 

vrouw was Maria van den Coulster *). 
» 1500. Zijne dochter Joost van Ruijven, als erfgename van haren vader. 

Zij was de echtgenoote van Anthonijs van Zuijlen van Nijevelt 
en schonk hem dezen stoel in vruchtgebruik. Na zijn over
lijden kwam de stoel weder aan haar. 

» 1556. Hare dochter Clara van Zuijlen van Nijevelt. weduwe van 
Dirck de Wael van Moersbergen, als erfgename harer moeder, 
nadat Anthonijs van Zuijlen van Nijevelt den stoel in vruchtge
bruik bezeten had ingevolge gift zijner vrouw. Genoemde Clara 
van Z. van N. had van haren man geen kinderen. 

- 1572. Haar moeizegger Jan van Vliet, burgemeester van Haarlem, als 
haar erfgenaam. Hij huwde 1°. Alida van Duvenvoorde van 
Obdam ; 2°. Maria van Duvenvoorde van Warmond. 

» 1585. Zijne dochter Henrica van Vliet, ook wel genaamd van Woer
den van Vliet, als erfgename haars vaders. Zij huwde met 
Jan van Doornick. 

» 1604. Hare dochter Elisabeth van Doornick, als erfgename harer 
moeder. 

» 1606. Odilia van Valckenaer, echtgenoote van Jan van Duvenvoorde 
heer van Warmond, Woude en Alkemade, als geïnstitueerde 
erfgename van genoemde Henrica van Vliet. 

1) Zij hertrouwde met Jacob van Egmond en bezat daarop dezen stoel in vruchtgebruik. 

- 140 -
9 



Anno 1623. Haar zoon Jcicob van Duvenvoorde van Hazersuoude, heer van 
Warmond, als erfgenaam zijner moeder. x) 

» 1662. Zijn zoon Johan baron van Wassenaer, vrijheer van Warmond,. 
heer van Hazerswoude, Drunen en Gansoijen, als erfgenaam 
zijns vaders. 

» 1697. Zijne dochter Anna Hendrina van Wassenaer tot Warmond, als 
erfgename haars vaders. 

» 1737. Margaretlia Alexandrina barones van Lijnden, douairière van 
Thomas Walraaf baron van Wassenaer, heer van Alkemade en 
Warmond, als erfgename van hare voornoemde nicht. 

» 1770. Haar kleinzoon Jan Hendrik baron van Wassenaer, heer van 
Alkemade, als erfgenaam zijner grootmoeder. Hij was zoon 
van Gerard Anthony baron van Wassenaer, heer van Alkemade 
en Warmond, wonende te Warmond en Elisabeth Maria Crom-
hout van Nieuwerkerk. 

» 1779. Cornelis G er ar dus Josephus van Wijkerslooth van Grevenmachernr 
bij gift van laatstgenoemde. 

» 1806. Zijne dochter Maria Geertruijda barones van Wijkerslooth van 
Grevenmacliern, huisvrouw van Joannes Stephanus Schaep, als 
erfgename haars vaders. 

» 1839. Johanna C. F. Cliarlé, tweede vrouw van genoemden Schaep, 
als diens erfgename. Zij hertrouwde na zijnen dood met Friedrich 
Ludolf graaf van Westerholt. 

» 1881. Theodorus Olivierus Maria Josephas baron van Wijnbergeny 

candidaat-notaris, wonende te Arnhem, bij koop van het gilde. 
Hij is zoon van Ferdinandus en Antonia barones Hacfort van 
Ter Horst. 

Stoel No. 8. 

) )  . . .  S y m o n  ( d e ? )  S c o u t .  
) )  . . .  W i l l e m  v a n  S c h o o t e n .  
»  . . .  Z i j n  z o o n  Heer Jan van Schooten, priester. Hij verkreeg dezen 

stoel onder voorwaarde, dat die na zijnen dood wederom komen 
zou aan de overige erfgenamen zijns vaders. 

»  . . .  C l a e s  v a n  R u i j v e n ,  kleinzoon van genoemden Willem van. 
Schooten. 

» 1459. Zijn zoon Pieter van Ruijven, als erfgenaam zijns vaders. 
Zijne vrouw was Maria van den Coulster, (die na zijnen dood 
hertrouwde met jacob van Egmond). Hij gaf dezen stoel in dit jaar 

1) Mr. Adriaen van Zeil betaalde voor hem het verboekingsreeht wegens dezen en de beide vol~ 
gende stoelen. 

— 141 — 



in vruchtgebruik aan eenen Huijg van Ruijven, die in de 
Batavia Illustrata van Simon van Leeuwen niet genoemd wordt. 

Anno . . . De dochter van genoemden Pieter van Ruijven. met name 
Joost van Ruijven, als erfgename van haren vader. 

» 4556. Clara van Zuijlen van Nijevelt, weduwe van Dirck de Wael 
Moersbergen, als erfgenaam harer moeder. Zij had van haren 
man Dirck de Wael van Moersbergen geene kinderen. 

» 1572. Haar moeizegger Jan van Vliet, burgemeester van Haarlem, 
als haar erfgenaam. 

» 1585. Zijne dochter Henrica van Vliet, ook wel genaamd van Woer
den van Vliet, als erfgename haars vaders. Zij huwde met 
Jan van Doornick. 

» 1604. Hare dochter Elisabeth van Doornick, als erfgename harer 
moeder. 

» 1606. Odilia van Valckenaer, echtgenoote van Jan van Duvenvoorde, 
heer van Warmond, Woude en Alkemade, als geinstitueerdè 
erfgenaam van genoemde Henrica van Vliet. 

» '1623. Haar zoon Jacob van Duvenvoorde van Hazersivoude, heer van 
Warmond, als erfgenaam zijner moeder. 

» 1662. Zijn zoon Jolian baron van Wassenaer, vrijheer van Warmond. 
heer van Hazerswoude. Drunen en Gansoijen. als erfgenaam 
zijns vaders. 

» 1697. Zijne dochter Anna Hendrina van Wassenaer tot Warmond, als 
erfgename haars vaders. 

» '1737. Margaretlia Alexandrina barones van Lijnden, douairière van 
Thomas Walraaf baron van Wassenaer, heer van Alkemade 
en Warmond, als erfgename van hare voornoemde nicht. 

» 1771. Haar kleinzoon Jan Hendrik baron van Wassenaer, heer van 
Alkemade, als erfgenaam zijner grootmoeder. 

» 1779. Zijne nicht Margaretlia Jacoba barones van Wassenaer, echt
genoote \an iheodorus Roest van Alkemade bij gift van haren 
voornoemden neef. 

» 1792. Haar zoon Jor Anthony baron Roest van Alkemade, als erfge
naam zijner moeder. 

» 1839. Zijne zuster Marie Elisabeth barones Roest van Alkemade, echt-
genoote van Jean baron de Trevey de Gharmail. 

» 1857. Haar zoon Pierre Eugène Henri Marie baron de Trevey de 
Cliarmail, wonende te Parijs. 

» 1887. Zijne nicht Arnoldine Henriette barones van Outheusden, 
douairière van Alfred Frédéric graaf de Marchant d'Ansem-
bourg, in leven kapitein der Guides te Brussel, als erfge
name van laatstgenoemde. Zij schonk den stoel aan Marie 
Joseph Ferdinand Ignatius Aloysius Antonius Vincentius baron 
van Twickel, wonende op den huize Kervel in Gelderland. 
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Stoel No. 9. 

Anno . . . Willem van Schooten. 
» 1414. Zijne dochter Agnyese van Schooten, huisvrouw van Claes van 

Ruijven. 
»  . . .  H a a r  z o o n  Claes van Ruijven. 
» 1459. Zijn zoon Pieter van Ruijven, als erfgenaam zijns vaders. 

Zijne vrouw was Maria van den Coulster. 
»  . . .  Z i j n e  d o c h t e r  Joost van Ruijven. als erfgename van haren vader. 

Zij was de echtgenoote van Anthonijs van Zuijlen van Nijevelt. 
Zij schonk dezen stoel in vruchtgebruik aan hare moeder 
Maria van den Coulster, na wier dood die weder aan haar 
kwam. Joost van Ruijven gaf daarop dezen stoel in 1529 in 
vruchtgebruik aan haren neef Huijg van Ruijven, die in 1537 
stierf. (Zie over hem nog blz. 142.) 

» 1556. Iiare dochter Clara van Zuijlen van Nijevelt, weduwe van 
Dirck de Wael van Moersbergen als erfgename harer moeder. 
Zij had van haren man geene kinderen. 

» 1572. Haar moeizegger Jan van Vliet, burgemeester van Haarlem, 
als haar erfgenaam. 

» 1585. Zijne dochter Henrica van Vliet, ook wel genaamd van Woer
den van Vliet, als erfgenaam haars vaders. Zij huwde met 
Jan van Doornick. 

» 160i. Hare dochter Elisabeth van Doornick, als erfgename harer 
moeder. 

» 1606. Odilia van Valckenaer, echtgenoote van Jan van Duvenvoorde, 
heer van Warmond, Woude en Alkemade, als geinstitueerde 
erfgenaam van genoemde Henrica van Vliet. 

» 1623. Haar zoon Jacob van Duvenvoorde van Hazerswoude, heer van 
Warmond, als erfgenaam zijner moeder. 

» 1627. Mr. Adriaen van Zeil. bij gift van laatstgenoemde. Hij stierf 
in 1628. x) 

» 1632. Zijn zoon Jan van Zeil, priester, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1656. Zijn neef Pieter van Zeil, als zijn erfgenaam. 
» 1669. Zijn neef Mr. Willem Cloet, als zijn erfgenaam. Zijne vrouw 

was Helena Crone. 
» 1708. Zijn zoon Mathias Cloet, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1770. Deze stoel is door de erfgenamen van laatstgenoemde aan het 

het  H.  Kers tmisgi lde  geschonken,  da t  d ien  daarop schonk aan:  
Maria Josepha Boon, echtgenoote van Laurens a Roy 2). 

1) Hij was gehuwd met eene van Duvenvoorde (of Wassenaer) van Warmond. 
2) Mr. Paulus Arnoldus a Roy speelde in 1663 met zijn metgezel op de maaltijden van he; 

Gilde en in 1669 deden het Mr. Arnoldus a Roy, alsmede Mr Pouwel a Roy en diens zoon. 
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Anno 1798. Laurens a Roy, als erfgenaam zijner voornoemde nicht. 
» 1820. Cornelis Henricus a Roy, als zijn erfgenaam. 
» 1858. Johannes Adrianus Gabriel Proot, wonende te Leiden, (zoon 

van den wijnkooper Laurens Franciscus Proot.) 
» 1868. Zijn zoon Laurentius Franciscus Proot, wonende te Leiden, 

als erfgenaam zijns vaders. 
» 1896. Zijn broeder Henricus Joliannes Marie Proot, wonende te Lei

den, als erfgenaam zijns broeders. 

Stoel No. 10. 

»  . . .  Y s b r a n d  J a n s z o o n  v a n  S c l i o o t e n , heemraad van Rijnland en 
burgemeester van Haarlem; hij bezat den stoel reeds in 1406. 

» 1478. Zijn zoon Jan Ysbrandszoon van Scliooten, heemraad van Rijn
land, als erfgenaam zijns vaders. 

» 1542. Zijn zoon Ysbrand van Scliooten, baljuw van Kennemerland en 
houtvester van Holland, als zijn erfgenaam. 

» 1529. Zijn zoon Jan van Scliooten, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1558. Zijn broeder David van Scliooten, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1559. Zijne zuster Alijt van Scliooten, als erfgename haars broeders. 

Zij was de huisvrouw van Floris van Woerden van Vliet, heer 
van Vliet en Bouckhorst. 

» 1600. Hare dochter Anna van Woerden van Vliet, als erfgename 
harer moeder. Zij huwde met Jor Andries van Bronckhorst, 
heer van Vliet. 

» 1628. Diens broeder Jor Willem van Bronckhorst, ridder, heer van 
Vliet, den Vrijen Bronckhorst, enz., als haar testamentaire erf
genaam. 

» 1630. Pieter van Zeil, bij gilt van laatstgenoemde. 
» 1669. Zijn neef Mr. Willem Cloet, als zijn erfgenaam. *) 
» » Zijne vrouw Helena Crone, krachtens zijne gift. 
» 1712. Hare schoondochter Anna Maria Pijll, echtgenoote van haren 

zoon Mathias Cloet, als hare erfgename. 
» 1770. Deze stoel is door hare erfgenamen aan het H. Kerstmisgilde 

geschonken. 
» 1770. Denys Adriaen Roest van Alkemade bij gift van het Gilde. 
» 1792. Zijn kleinzoon Theodore Joseph Roest van Alkemade, als erf

genaam zijns grootvaders. 
» 1817. Zijne nicht Jonkvrouwe Sophia Johanna Colletta Joseplia Gilles, 

1) Hij was zoon van Nicolaas Cloet en Catharina Albers. 
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bij gift van haren genoemden neef. Zij was de dochter van 
Louis Michel Gilles en Joanna de Pret. 

Anno 1857. Mauritius graaf de Robiano, wonende te Brussel, zoon van 
Franciscus Xaverius en Maria Christina Gilles, de dochter van 
Louis Michel Gilles en Joanna de Pret. 

» 1878. Jean baron Gilles de Pelichy, wonende te Antwerpen, zoon 
van Ludovicus, (den zoon van Louis Michel Gilles en Joanna 
de Pret) en Maria de Pelichy. 

Stoel No. 11. 

»  . . .  D i r c  G l i e r i j t s z n  W i t c o p .  
» 1416. Ysenbiel Machtelt Jordensdochter. 
)) 1427. Jan van Bakenesse. 
» 1429. Yde van Saenen, ingevolge koop van voornoemde Ysenbiel. 
»  . . .  H e e r  W i l l e m  v a n  W e e c h ,  priester. 
» 1497. Floris Bolle, zoon van Aelbert Bolle. Achter zijnen naam staat 

vermeld, dat na doode van Willem van Weech, priester, Jan 
Poel in 1480 dezen stoel ten onrechte in bezit genomen had. 

» 1525. Zijne dochter Joost Bolle van Saenen, als zijne erfgename. Zij 
huwde met Glaes van Sparwoude. 

» 1529. Haar zoon J°' Ysbrand van Sparwoude, als erfgenaam zijner 
moeder. 

» 1580. Zijn zoon J°' Gerrit van Sparwoude, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1597. Zijne dochter Maria van Sparwoiule, als erfgename haars vaders. 

Zij huwde met Jacob van Amstel van Mijnden, heer van 
Loenresloot. 

» 1638. Haar zoon Jonker Joost van Amstel van Mynden, heer van 
Loenresloot, als erfgenaam zijner moeder. 

» 1662. Zijne dochter Johanna van Amstel van Mynden, erfdochter 
van Loenresloot, als erfgename haars vaders. 

» 1770. Deze stoel is aan het H. Kerstmisgilde vervallen. 
» » Elisabetli Maria Oem, vrouwe van Moesen broek en douairière 

van Jacob Theodoor Roest van Alkemade, bij gift van het Gilde. 
» 1792. Haar schoonzoon Franciscus Joannes Casparus baron van 

Wijkerslooth, heer van Rooijesteijn, als haar erfgenaam. 
N. B. Is bevonden, dat deze boeking ten onrechte is geschied 
en dat zij moet zijn als volgt: 

» 1800. Haar zoon Jacob Godschalk burggraaf de Roest van Alkemade, 
heer van Stalle, als erfgenaam zijner moeder. 

» 1858. Zijn zoon Frangois Joseph Frederic Ghislain burggraaf de Roest 
van Alkemade, wonende te Brussel. 

19 



Anno 1867. Walterus Martinus van Bemniel, wonende te Haarlem, bij gift 
van het Gilde ter belooning van zijne diensten daaraan als 
boekhouder bewezen. 

» 1881. Zijne weduwe Maria Josepliina Dagneaux. 
)) 1901. Anna Maria Francisca Op den Ende, weduwe van Johannes 

Antonius van Bemmel, wonende te Haarlem, als erfgename 
harer genoemde schoonzuster. 

» 1902. Haar zoon Franciscus Nicolaas Gerardus Johannes van Bemmel, 
wonende te Haarlem, bij gift zijner moeder. 

Sfoel No. 12. 

» • • • Jan Bartholmeeuszn. 
® • • • ^ijft zoon Meester Bartholmeeus Janszoon. 
» 1136. Zijn broeder Bouwen Janszn, ook wel genaamd Bouwen Janszn 

van Schooten. 
• • • Zijne dochter Aeclite Bouwen Janszn dochter. 

» 1514. Haar zoon Bouwen van Ylpendam, als erfgenaam zijner moeder. 
» lo39. Heer Aelbert Bol, priester, bij gift van laatstgenoemde. 
» 1554. Zijn broeder Willem Gerritszn Bol, als zijn erfgenaam. 

j> Zijn zoon Gerrit Willemszn Bol, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1572. Zijn neef Jor Ysbrand van Sparwoude, bij gift van laatstge-

genoemde. Hij was zoon van Claes van Sparwoude en Joost 
Bolle van Saenen. 

1580. Zijn zoon Jor Gerrit van Sparwoude, als erfgenaam zijns vaders. 
1597. Zijne dochter Maria van Spanvoude, als erfgenaam haars 

vaders. Zij huwde met Jacob van Amstel van Mijnden, heer 
van Loenresloot. 

>> 1638. Haar zoon Jonker Joost van Amstel van Mynden, heer van 
Loenresloot, als erfgenaam zijner moeder 

» 1662. Zijne dochter Johanna Maria van Amstel van Mynden, erf
dochter van Loenresloot, als erfgename haars vaders. 

') 1/70. Deze stoel is aan het H. Kerstmisgilde vervallen. 
» J°* Theodorus Roest van Alkemade, bij gift van het Gilde. 

• . . Zijne dochter Marie Elisabeth barones Roest van Alkemade, 
echtgenoote van Jean baron de Trevey de Charmail, als erfge
name haars vaders. 

» 1858. Hare dochter Sophie Antoinette Marie Louise barones de Trevey 
de Charmail, echtgenoote van Theodule Joseph Marie Ghislain 
Rodriguez d'Evora y Vega, markies de Rodes, te Brussel. 

» 868. Haai broeder Pierre Eugène Henri Marie baron de Trevey de 
Charmail, wonende te Parijs. 
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Anno 1887. Zijne nicht Arnoldine Henriette barones van Outheusden, 
douairière van Alfred Frédéric graaf' de Marchant d'Ansem-
bourg, in leven kapitein bij de Guides te Brussel, als erfge
naam van laatstgenoemde. Zij schonk den stoel aan : 
Maria Clotilda Wilhehna Antonia Leonie Carolina Francvsca 
barones von Vely Junghenn echtgenoote van Marie Joseph 
Ferdinand Ignatius Aloijsius Antonius Vincentius baron van 
Twickel. wonende op den huize Kervel in Gelderland. 

Stoel No. 13. 

» 1378. Wouter van Beekesteyn. 
» 1406. Zijn zoon Jan van Beekesteyn, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1465. Zijn zoon Wouter van Beekesteyn, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1497. Zijn zoon Dirck van Beekesteyn, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1519. Zijn zoon Wouter van Beekesteyn, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1572. Zijn zoon Mr. Dirck van Beekesteyn, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1594. Zijn zoon Cornelis van Beekesteyn, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1622. Zijn zoon Jor Johan van Heemskerk van Beekesteyn, heer van 

Incourt en Longueville, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1646. Zijn zoon Jor Cornelis Francois van Heemskerk van Beekesteyn•, 

heer van Incourt en Longueville, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1718. Zijn zoon Jor Jan Jacob van Heemskerk van Beekesteyn, heer 

van Incourt, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1737. Zijne zuster Maria Geertruid barones van Heemskerk van 

Beekesteyn, vrouwe van Incourt, als erfgename haars broeders. 
» 173 . Hare zuster Hendrina Justina barones van Heemskerk van 

Beekesteyn, vrouwe van Incourt, als erfgename harer zuster. 
» 1770. Jor Jan Adriaan baron van Bemmel, vrijheer van Incourt en 

Longueville, als erfgenaam van laatstgenoemde, zijne nicht. 
» 18. . Willem Jacob baron van der Heyden van Baak, als erfgenaam 

van laatstgenoemde. 
» 1817. Zijn broeder Joost Hendrik Antoon baron van der Heyden van 

Baak, als zijn erfgenaam. 
» 1857. Zijn zoon August Alexander Willem baron van der Heyden 

van Baak, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1879. Gerardus Antonius Helmich van Baak, echtgenoot van Engel -

bertha van Middachten, kleindochter van genoemden Joost 
Hendrik Antoon baron van der Heyden van Baak, bij gift van 
het Gilde. 

» 1894. Zijn zoon Arnold Michael Helmich, wonende te Vorden, als 
erfgenaam zijns vaders. 



Stoel No. 14. 

Anno . . . Wïlburch, de dochter van Claas Janszn. 
» • • • Willem Arndszoon. 
» 1427. Margriet, de vrouw van Willem Zanderszoon. 
» 1472. Rutger Janszn bij.... 
» 1483. Jan Hals ,  bij koop van voornoemde. 
» 1484. Zijn zoon Pieter Janszn Hals, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1517. Zijn broeder Mr. Claas Janszn Hals, priester, als zijn erfge

naam. Hij stierf in 1540. 
» 1543. Gerrit Janszn Hals, als zijn erfgenaam. 
)} )} van Loo, als zijn erfgenaam. 1) 
)) 1567. Zijn kleinzoon Jor Willem van Adrichem gezegd van Loo, als 

erfgenaam van zijnen besten vader. 
» 1584. Zijne zuster Cornelia van Adrichem gezegd van Dorp, Pieters 

dochter, als erfgename van haren broeder. Zij huwde met 
Arend van Swaenenburgh gezegd van der Hooch. 

» 1023. Hare zuster Petronella van Adrichem gezegd van Dorp, als 
hare erfgename. 

» ïlai e moeizegster Cornelia van der Hooch2), ingevolge hare «ift. 
Haar man was Gerard van Foreest van Schouwen, heer van 
Endegeest. 

» 1625. Haar zoon Pieter van Schouwen van Endegeest, als erfgenaam 
zijner moeder. 

» 1645. Zijne tante Anna van der Hooch Pietersdochter, geestelijke 
dochter; zij stierf te Rome en was dochter van Pieter van 
Swaenenburgh gezegd van der Hooch en Gatharina van Adrichem 
gezegd van Dorp. 

» 16 ±6. Maria Elisabetha van Souteland, als erfgename van laatstge
noemde, hare oud-moei. 3) 

» 1675. Anna Heda, krachtens koop. 
» 1694. Haar man doctor Jolxan Braems, als haar erfgenaam. 

» Zijn broeder Cornelis Braems, ingevolge zijne gift; zijne vrouw 
was eene de Huyter. 

» 172b. Zijne dochter Anna Braems, als erfgename haars vaders. 

meester va»dHaaHem?°r"elia "" ^ m,t Piel<"' '*n Adric,'em «•"*< «» D»'P. 

'2) Zij was dochter van Pieter van Swaenenburgh gezegd van der Hooch en Gatharina van 
Adrichem gezegd van Dorp. 

JlnnpV»ZH Was dochter van Gerard van Souteland, majoor der cavalerie en Gatharina van der 
' de dochter van Nicolaes van der Hooch, den broeder van Anna van Hooch 
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Anno 1728. Haar man Corstiaan Heemskerk, ingevolge gift zijner vrouw. 
» 1769. Zijn zoon Jacobus Heemskerk, als erfgenaam van zijnen vader. 
» 1795. Jan Brandt, ingevolge koop van laatstgenoemde. 
» 1798. Jan Bijvoet Lambertsz, krachtens gift van de weduwe van 

genoemden Jan Brandt, na wiens dood zij met genoemden Jan 
Bijvoet hertrouwd was.. 

» 1806. Bedoelde weduwe, wier naam was Helena Johanna van Geenen, 
die nu de weduwe van laatstgenoemde was. 

» 1817. Cornelia Brandt, als erfgename van haren vader Jan Brandt, 
onder het jaar 1795 vermeld. 

» 1824. Haar erfgenaam Theodorus Comelis Seegers. 
» 1867. Zijn zoon Theodorus Franciscus Josephus Johannes Seegers, med. 

doctor, wonende te Amsterdam, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1871. Zijne dochter Maria Antoinetta Seegers, echtgenoote van Dr. 

Eduard H. G. Thijssen, wonende te Amsterdam. 
» 1891. Haar zoon René Edouard Maria Thijssen, inspecteur eener 

levensverzekering-maatschappij, wonende te Arnhem, als erfge
naam zijner moeder. 

Stoel No. 15. 
»  . . .  G l i e e r t r u y t  J a n  B e e k ' e n  
» 1419. Haar zoon Mr. Willem Beek, als erfgenaam zijner moeder. 
» 1433. Zijne zuster Aecht Jan Beken dochter. 
»  . . .  P i e t e r  S y m o n s z o o n .  
» 1477. Zijne zuster Guert Symons dochter, als zijne erfgename. (Hare 

moeder was denkelijk voornoemde Aecht.) 
» 1484. Jacob Beeck bij.... 
» 1497. Joost Lutgerszoon, als erfgenaam van Jacob Beeck voornoemd. 
» 1517. Zijne dochter Cosma Joost Lutgerszoons dochter, als erfgename 

haars vaders. 
» 1530. Trijn Thomasdochter, echtgenoote van Hendrik Smits, wonende 

te Haarlem in de Kruisstraat, krachtens testament van laatst
genoemde (Cosma n. 1.) 

» 1539. Haar zoon Jan Hendrikszn Smits, als erfgenaam zijner moeder. 
» 1545. Zijne zuster Lysbeth Hendriks dochter, begijn op den Hoi te 

Haarlem, bij gift van hem. 
» 1554. Dirck van Heussen, bij koop van laatstgenoemde. Hij stiert 1574. 
» 1580. Zijn oomzegger Jan Marcus zoon, als zijn erfgenaam. 
» 1586. Zijne nicht Agatha van Berkenrode, bij gift van hem. Zij was 

dochter van Sibrand van Berkenrode, schepen van Haarlem, 
(den zoon van Hendrik, heer van Berkenrode), en Machteld 
van Heussen en huwde met Jan van Alkemade. In het jaar 
1624 overleed zij. 
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Anno 1627. Haar zoon Jor Sybrand van Alkemade, als erfgenaam zijner 
moeder. Hij huwde met Beatrix Duyst van Voorhout. 

» 1645. Zijn zoon Jor Johan van Alkemade, heer van Oud-Alkemade, 
als erfgenaam van zijnen vader. Zijne vrouw was Christina 
van Arkel. 

» 1655. Zijn zoon Jor Floris van Alkemade, heer van Oud-Alkemade, als 
erfgenaam zijns vaders. 

» 1708. Zijn zoon Jor Floris van Alkemade, heer van Oud-Alkemade, als 
erfgenaam zijns vaders. Hij stierf in 1746 te Utrecht, van zijne 
vrouw Maria van Scheltinga slechts twee dochters, Maria en 
Henriette, nalatende. 

» 1770. Zijn kleinzoon Jor Floris Cousebant, heer van Waspik en Oud-
Alkemade, als erfgenaam zijns grootvaders. 

» » Zijn neef Mr. Johan Adriaan Verseyden van Varick, bij gift. 
Deze stoel is vervallen aan het H. Kerstmisgilde door afstand 
van recht, gedaan door den baron Verseyden van Varick (Jean 
Jacques Victor?) bij brief van 22 Juli 1825. 

» 1858. Willem Dirk Arnold Maria baron van Brienen van de Groote 
Lindt, wonende te 's Hage, bij koop van het Gilde. 

» 1862. Zijn zoon Willem Lodewijk Karei Maria baron van Brienen 
van de Groote Lindt, wonende te 's Hage, bij gift van zijnen vader. 

» 1877. Zijne oomzegster Ida Gornelia Adriana Maria barones van 
Brienen van de Groote Lindt, dochter van zijnen broeder 
Arnout Nicolaas Justinus Maria baron van Brienen van de 
Groote Lindt en echtgenoote van Mr. Louis baron Michiels 
van Verduynen, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
wonende te 's-Hage, als erfgename van haren genoemden oom. 

Stoel No. 16. 

De opgaven over de aanvankelijke eigenaars van dezen stoel, 
zooals die in de rekeningboeken van het Gilde voorkomen, 
verschillen met elkaar. De reden hiervan was, dat meerdere 
personen gelijktijdig zich op dezen stoel gerechtigd achtten. 
Als eerste bezitter staat vermeld: 

» 1406. Aernt van Elsbroec, waarna in hetzelfde jaar vermeld wordt, 
dat hij werd opgevolgd door: 

» 1416. Jan Gael Florijszoon, en deze, in gevolge zijne gift 
door diens huisvrouw Yonefie. Zij werd blijkens de rekening van 

» 1458. opgevolgd door haren zoon Florijs Gael Janszoon. 
» 1497. wordt als eigenaar vermeld : Dirck Potter Dirckszn, byghifte 

van Florijs Gael Claeszn, gecomen (de stoel nl.) van Arend van 
Elsbrouck, nadat in 1483 vermeld was, dat Dirck Potter den 
stoel slechts voor zijn leven van hem had ontvangen en in 
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Anno 1512. staat aangeteekend, dat overgangsrecht voor dezen stoel is 
betaald door Frans Gerijtszoon van Wisseïi. als zijnde hem de 
stoel ver co ft by Lotten Gael Claeszn, dewelke Dirck Potter in 
zynen leve besat. Verder staat vermeld: 

» 1517. Ontfangen by handen van Willem Maertszn voir 't recht van 
de stoel gestorven van meester Dirck Potter op (een) zijn ontste 
zoen Philips Potter Dirckszn en worden 

» 1523. als eigenaars van dezen stoel vermeld : 
Phillips Potter Dircxzn, hem anbestorven van meester Dirck 
Potter, zynen vader en hieronder 
Gerijt Steffenszn (= Gerrit Franszn van Wissen genaamd 
Gerrijt Steffens), hem anbestorven van Frans Gerijtszoen zynen 
vader. (In de rekening van 1519 is deze overgang aldus ver
meld : van Gerijt Steffenszn van een stoel, hem anbestorven van 
Frans Gerijtszn, zynen vader. Alleen de recht ver krijgers van 
Gerrit Franszn van Wissen (wiens vrouw was Zyburgh Hals 
Claesdr.) komen daarna in de rekeningboeken van het Gilde 
als rechthebbenden op dezen stoel voor en wel als volgt: 

» 1563. De kleinzoon van meergenoemden Gerrit Franszn van Wissen, 
zijnde Frans Claeszn van Wissen, gezegd Hals, als erfgenaam 
zijns grootvaders voornoemd. Hij stierf in 1573. Zijne vrouw 
was Anna Stalpert van der Wiele. 

» 1580. Zijn zoon Claas Franszn van Wissen, gezegd Hals, als erfge
naam zijns vaders. Hij stierf kinderloos. 

» 1600. Zijn neef Claas Stalpert van der Wiele, als zijn geinstitueerde 
erfgenaam. 
Zijne oomzegster Maritge Stalpert van der Wiele, dochter van 
Mr. Herbert Stalpert van der Wiele en Catrijn van Waemelen, 
ingevolge zijne gift. 

» 1604. Haar l?roeder Cornelis Stalpert van der Wiele, als haar erfgenaam. 
» 1620. Zijne zuster Anna Stalpert van der Wiele, vrouwe van Burgst, 

als zijne erfgename. Zij was de huisvrouw van Mr. Cornelis 
de Nobelaer. 

» 1650. Haar zoon Jor Justus de Nobelaer, heer van Burgst *) en Oude 
Tonge, als erfgenaam zijner moeder. 

» 1687. Zijn oomzegger Rudolph van Arkel, heer van Broekhuijsen en 
Burgst, zoon van Floris en Maria de Nobelaer, als erfgenaam 
van zijnen oom. 

» 1724. Zijn zoon Jor Frangois van Arkel, heer van Broekhuijsen en 
Burgst, als erfgenaam zijns vaders. 

y> 173 . Diens broeder Jor Ferdinand van Arkel, heer van Broekhuysen 
en Burgst. 

1) Zie Taxandria III blz. 196 en IX blz. 208. 
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Anno . . . Deze stoel is aan het Gilde vervallen. 
» 1822. Wilhelmus Franciscus van Niel, R. K. priester, bij aankoop 

van het Gilde. 
» 1858. Johannes van Biet te Amsterdam. 
» 1859. Zijn erfgenaam Joannes Franciscus Sclmuren te Rotterdam. 
» 1883. Zijn zoon Cornelis Leonardus Wilhelmus van Niel Schuuren, 

wonende te Rotterdam. 

Stoel No. 17. 

» • • • Claes Henrickszoon. 
» 1483. Vechter, de oudste zoon van Jan Vechterszn, als erfgenaam 

van Bouwen van Schooten. 
» 149/. Zijn broeder Bouwen Jan Vechterszoon zoon. ook wel genaamd 

Bouwen Janszn van Schooten, als erfgenaam zijns broeders. 
» 1512. Zijne zuster Margriete Jan Vechterszoon dochter, als erfgename 

van haren broeder. 
» » Haar zoon Cornelis Willemszoon, bij gift zijner moeder, n.b. nadat 

Engbert Gerritzn dezen stoel sedert 1499 ad vitam bezeten 
had ingevolge gift van Bouwen Jan Vechterszn voornoemd, 
van wien hij een neef was. 

» 1524. Alijt Gael. Lottijnsdr, huisvrouw van Jan van Ylpendam, bij 
koop van laatstgenoemde (Cornelis Willemszn nl.) 

» 1548. Haar kleinzoon Henrick Allaertszn van Waemelen, bij hare gift. 
Hij stierf in 1574. 

» 1580. Zijne dochter Catliarina van Waemelen. als erfgename van 
haren vader. Zij huwde met Herbert Stalpert van der Wiele, 
rentmeester-generaal van Kennemerland en hoogheemraad van 
Rijnland. 

» 1617. Haar zoon Cornelis Stalpert van der Wiele, als erfgenaam zijner 
moeder. Hij stierf zonder oir. 

» 1620. Zijne zuster Anna Stalpert van der Wiele, vrouwe van Burgst, 
als erfgename haars broeders. Zij huwde met Mr. Cornelis de 
Nobelaer. 

» 1650. Haar zoon Jor Justus de Nobelaer, heer van Burgst en Oude-
Tonge, als erfgenaam zijner moeder. 

» 1687. Zijn oomzegger Budolph van Arkel, heer van Broekhuijsen en 
Burgst, zoon van Floris en Maria de Nobelaer, als erfgenaam 
van zijnen oom. 

» 1724. Zijn zoon J°' Frangois van Arkel, heer van Broekhuijsen en 
Burgst, als erfgenaam zijns vaders. 

» 173 . Diens broeder Jor Ferdinand van Arkel, heer van Broekhuijsen 
en Burgst. 



Anno . . . Deze stoel is aan het Gilde vervallen. 
» 1826. Jhr. Gijsbert Dommer van Poldersveldt, bij aankoop van het 

Gilde. 
» 1857. Zijn zoon Jhr. Gustaaf Eugenius Gijsbert Constant Karei Dommer 

van Poldersveldt, als erfgenaam zijns vaders. 
„ 1862. Zijn zoon Jhr. Gijsbert Jan Jacobus Josephns Maria Dommer 

van Poldersveldt, lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
wonende te Ubbergen, als zijn erfgenaam. 

Stoel No. 18. 

»  . . .  J a n  A e l b r e c h t s z n ,  kannemaker. 
» 1427. Zijn zoon Aelbrecht Janszn van Rollant, kannemaker, als erf

genaam zijns vaders. 
» 1483. Zijne dochter Margrite van Houte, als erfgename haars vaders.x) 
» 1514. Haar moeizegger Salomon Willemszn van der Burch, wonende 

te Hillegom, als haar erfgenaam. 
ö 1517. Gerrit van Warmont, bij gift van laatstgenoemde. Hij stierf 

in 1541. 
» 1543. Zijn zoon Pieter van Warmont, als erfgenaam zijns vaders. 
.» 1558. Adriaen van Adrichem Aelbrechtszoon, gezegd van Groeneven, 

burgemeester van Haarlem en meesterknaap van Holland, bij 
koop van laatstgenoemde. Hij stierf in 1573. 

» 1580. Zijn zoon Aelbert van Adrichem, gezegd van Groeneven, als erf
genaam zijns vaders. 

» 1586. Zijne zuster Elisabeth van Adrichem, gezegd van Groeneven, 
bij gift van haren genoemden broeder en met consent van 
haren jongeren broeder Pieter van Adrichem, gezegd van Dorp. 
Zij was de huisvrouw van Mr. Pieter Hals, schepen van Haarlem. 

» 1589. Hare dochter Maritge Hals Pietersdochter, als erfgename harer 
moeder. Zij trouwde met Willem van Trier. 

» 1645. Hare dochter Jacoba van Trier, als erfgename harer moeder. 
Zij was de huisvrouw van den advocaat Mr. Nicolaes van 
Campen. 

» 168o. Haar zoon Willem van Campen, als haar erfgenaam. 
» 1687. Zijn zoon Comelis van Campen, als zijn erfgenaam. 

1) In de ledenlijst van het Gilde van 1497 komt als rechthebbende op een stoel voor : 
„Mr. Dirck Potter Phillipszn, van sijn vader voornoemd, gecomen van Mergriet Allert Saelmonszn 

wijt sijn ouder moeder." Blijkens de rekening van 1458 had : Pieternell Allert Saelmoenssoens 
dochter m dat jaar eenen stoel bekomen. 

20 
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Anno 1687. Zijn broeder Jolian van Campen, als zijn erfgenaam. 
» 1770. Zijn zoon Willem Cornelis van Campen, als zijn erfgenaam. 
» » Martinus van Beurden, echtgenoot van Lucia Theresia Maria 

van Lilaar, bij koop van het H. Kerstmisgilde. 
)) 1791. Petrus baron van Heylman, heer van Stoutenburg, de tweede 

man van genoemde Lucia Th. M. van Lilaar, bij gift van deze. 
» 1820. Zijn erfgenaam Mr. Petrus Joseplius van der Lisse, vice-presi-

dent der Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam. Zijne 
vrouw was Maria Francisca Hooft van Huysduynen, welke 15 
Juni 1835 als zijne weduwe kinderloos overleed. 

» 1857. Zijn neef Mr. Franciscus Oer ar dus Reinerus Hubertus van 
Lilaar, minister van Justitie, als zijn erfgenaam. Hij was klein
zoon van Franciscus Josephus van Lilaar en Beatrix Maria 
Hooft van Huysduynen, wier broeder was Justus H. van H., 
gehuwd met Maria Agatha van Lilaar, welke de ouders waren 
van genoemde Maria Francisca Hooft van Huysduynen. 

» 1889. Zijn zoon Theo door Eduard Mar ie van Lilaar, majoor der 
Hussaren te Amersfoort. 

» 1904. Jhr. Joseph J. W. van Nispen tot Sevenaer, lid der Provinciale 
Staten van Zuid-Holland en hoofdredacteur van de Residentie
bode, wonende te 's Hage, ingevolge zijne gift. 

Stoel No. 19. 

»  . . .  J a n  V r e e l i j f s z o o n .  (Mogelijk was zijn voorganger Vredelief 
Haghenszoon, in 1396 lid van het Gilde). 

» 1414. Vranc van Zaenen. 
» 1421. Pieter ra i Zaenen. 
» 1427. Pieter Glierijtszoon van Bennebroek. 
» • . . Gerrit van Bennebroek. 
» 1497. Zijn zoon Loef Gerritszn van Bennebroek, als erfgenaam zijns 

vaders. 
» 1512. Zijn zoon Mr. Willem Diert, als zijn erfgenaam. 
)> 1519. Zijne zuster Belie Loef Gerritszndr. van Bennebroek, als zijne 

erfgename. 
» J551. Haar moeizegger Willem Diert, als haar erfgenaam. 
») 1589. Zijn bastaardzoon Willem Diert, als zijn erfgenaam. Hij woonde 

te Delft. * 
» 1627. Jolian van Schoterbosch, l) bij gift van Ysbrand van Bleyswijck, 

curator over den boedel van laatstgenoemden Diert. Zijne 
vrouw was Weijntje de Kies. 

1) In eene oude ledenlijst heet hij Brechteland van Schoterbosch. 
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Anno 1646. Zijne kleindochter Weijntje Hasselaar, dochter van Nicolaes 
Hasselaar, majoor en Weijntje van Schoterbosch, bij gift van 
haren grootvader. 

» 1682. Haar moeizegger Hendrik Hooft Hasselaar, fiscaal te Amster
dam, als haar erfgenaam 1). 

® ® J" Henderick van Alkemade van Berkenrode, heer van Berken
rode, Groote Lindt, enz.,2) bij koop van laatstgenoemde. Zijne 
vrouw was Cornelia Bam. 

» 1703. Zijn neef Jor Ysbrand Cuijck van Mierop, als zijn erfgenaam.3) 
» 1719. Simon Pauw, krachtens koop van laatstgenoemde. 
» 1724. Zijn oomzegger Anthony Pamv, als zijn erfgenaam. Hij gaf 

dezen stoel ten geschenke aan het Gilde. 
» 1784. Anna Maria Roest van Alkemade, echtgenoote van Jacob 

Franpois Xavier baron van Outheusden, bij koop van het Gilde. 
» 1858. Haar zoon baron van Outheusden, wonende te Brussel 
» 1867. C om el is Anthony JRichardus van der Kun, kassier, wonende te 

's Bosch, zoon van Ludovicus Joannes, bij koop van het Gilde. 
Hij overleed te 's Bosch in 1902. 

» 1904. Zijn zoon Richardus Bernardus Maria van der Kun, jur. stud., 
wonende te 's Bosch, als erfgenaam zijns vaders. 

Stoel No. 20. 

)} • • • Baertraet Florijs Galen. 
» 1521. Gerijt Brauwe, bij ... 
» 1458. Zijn zoo Claas Brauwe Gerijtszoon, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1412. Zijn zoon Jan Claaszn  Brauwe , als erfgenaam zijns vaders. 
)} )} Zijn broeder Jelijs Claaszn Brauwe, als zijn erfgenaam. 
» 1519. Zijn zoon Claas Brauwe, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1569. Zijn zoon Jelis (of Gielis) Claaszn Brauwe, als erfgenaam ziins 

vaders. 
» 1580. Guert Arijsdochter, weduwe van Jan Beresse, als erfgenaam 

van laatstgenoemde, haren neef. 
» 1592. Haar zoon Claas Berissen, als erfgenaam zijner moeder. Zijne 

vrouw was Jannetgen Gerritsdochter. 
» » Zijne dochter Gerritgen Claas Beriszoons (of Beers) dochter, 

als erfgenaam van haren vader. Zij stierf in het jaar 1624. 

1) Hij was zoon van Cornelis Hooft, burgemeester van Amsterdam en Maria Hasselaar, de 
dochter van Nicolaes en Weijntje van Schoterbosch. 

2) Hij was zoon van Floris van Alkemade en Gudula van Berkenrode, erfdochter van Berkenrode. 
3) Hij zal een zoon geweest zijn van Otto Cuyck van Mierop en Agatha van Alkemade, de 

dochter Van Jan en Christina van Arkel. 
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Anno 1627. Haar zoon Jacob van Campen, als erfgenaam zijner moeder. 
» 1660. Zijne zuster Margaretlia van Campen, als erfgename van haren 

broeder. 
» 1675. Maria van der Burgh, weduwe van den advocaat Walbeek, 

bij koop van laatstgenoemde. 
» 1677. Hare zuster Jolianna van der Burgli, als hare erfgename. 
» 1678. Hare dochter Maria Swinderwijk, als erfgename harer moeder. 
» 1708. Hare dochter Anna Sivindenvijk, echtgenoote van Willem van 

Heijningen, bij gift harer moeder. 
» 1737. Hare dochter Quirina van Heijningen, huisvrouw van Antliony 

Pauw, als erfgename harer moeder. Zij schonk dezen stoel 
aan het Gilde. 

» 1784. Maria Elisabeth Roest van Alkemade, echtgenoote van Franciscus 
Joannes Casparus baron van Wijkerslooth van Rooijesteijn, bij 
koop van het Gilde. 

» 1857. Haar zoon Jacob Lodewijk Josepli Jan baron van Wijkerslooth 
van Rooijesteijn, als erfgenaam zijner moeder. 

» 1865. Zijn zoon Jules baron van Wijkerslooth van Rooijesteijn. 
» 1896. Krachtens artikel 3 der statuten van het Gilde is deze stoel 

verklaard daaraan te zijn vervallen, waarna die van hetzelve 
gekocht is door Geertruida Antonia Petronella Peters, weduwe 
van Johannes Adrianus Gabriel Proot, wonende te Amsterdam. 

Stoel No. 21. 

»  . . .  A l i j d t  H e i j n m a n s d o c h t e r .  
. . . Aecht, dochter van Claes van der Laen x), als hare rechtver-

krijgster. 
» 1448. Wouter Vechterzoon, bij gift van laatstgenoemde 
» 1497. Zijn broeder Jan Vechterszoon, als zijn erfgenaam. 
}) ® Zijn zoon Bouwen Jan Vecliterszoonzoon, ook wel genaamd 

Bouwen Janszn van Schooten, als zijn erfgenaam. 
» 1501. Zijn neef Thielman Allaertszn, bij gift van laatstgenoemde. 
» 1545. Jan Tl i ie lmanszn ,  bij erfenis. 

» Ermgard Jan Louwendr, bij koop van laatstgenoemde. Zij huwde 
met Gherijt Thomas Pieterszn. 2) 

» 1560. Hare dochter Griete Gerijtsdochter, bij gift harer moeder. 
» 1594. Hare zuster Jannitgen Gerrits Thomaszndochter,, als hare erf

gename. Zij was de vrouw van Claas Berissen en woonde te 
Haarlem in de Schoolsteeg. 

m —_____ r 

genoemd 06 Va" 1448 WOrdt ziJ in tegenstelling met de ledenlijst van 4406 bepaald Aecht  

2) Zie de noot op stoel No. 29. 



Anno 1618. Hare dochter Gerritgen Claas Beriszoons (of Beers) dochter, als 
erfgename harer moeder. Zij stierf in het jaar 1624. 

» 1627. Haar zoon Jacob van Campen, als erfgenaam zijner moeder. 
» 1660. Zijne zuster Margaretlia vayi Campen, als erfgename van haren 

broeder. 
» 1675. Willem van Gennep, bij koop van laatstgenoemde. 
. 1677. Zijn oomzegger Mr. Cornelis van Gennep, als zijn erfgenaam. 

» 1708. Zijn zoon Willem van Gennep, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1724. Zijne zuster Jacoba van Gennep, bij gift van haren broeder. 
» 1802. Willem Josepli baron van Brienen, heer van de Groote Lindt 

en Dorsmond, bij koop van het Gilde. 
» '1822. Zijn zoon Arnout Willem baron van Brienen van de Groote 

Lindt, bij gift zijns vaders. 
» 1857. Zijn zoon Willem Diederik Arnold Maria baron van Brienen 

van de Groote Lindt, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1865. Zijn zoon Frederik Lodewijk Johan Adriaan Quirijn Maria 

baron van Brienen van de Groote Lindt, als erfgenaam zijns 
vaders. 

» 1877. Zijne oomzegster Charlotte Marie Louise barones van Brienen 
van de Groote Lindt, wonende te Wassenaar, als zijne erfgename. 

Stoel No. 22. 

»  . . .  H a e s g e n  G h i j s b e r t s  D u l l e r t s  w e d u w e .  
» 1414. Ghijsbrecht Dullert Jordijn Claeszn zoon. 
» 14. . Mcirgriete, echtgenoote van Pieter Jordenszn, als erfgename 

haars vaders. 
» 1485. Haar zoon Ghijsbrecht, zoon van Pieter Jordenszn, bij gift 

zijner moeder. 
» 1512. Zijn broeder Jacob Pieter J ordenszn, als zijn erfgenaam. 
» » Garbrand Jelijszn, als zijn erfgenaam. 
» 1520. Zijn broeder Meester Willem Jelijszn, priester, als zijn erfgenaam. 
» » Clemeyns, natuurlijke dochter van voornoemden Garbrand 

Jelijszn, ingevolge gift van laatstgenoemden Mr. Willem Jelijszn, 
haren oom. 

» 1543. Agnies Jordensdochter, huisvrouw van Joost van Hillegom, bij 
gift van laatstgenoemde. 

» 1559. Haar moeizegger Luijt of Ludolf Gijsbrechtszn, als haar erfge
naam. Hij stierf in 1573. 

» 1580. Zijn broeder Jelis Gijsbrechtszn, als zijn erfgenaam. 
» 1592. Zijn zoon Dirk Jeliszn Roosvelt, als erfgenaam zijns vaders. Hij 

woonde te Alkmaar. 
» 1611. Zijne oomzegster Meijnsgen of Clementia Simonsdochter, bij 
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gift van hem. Zij was de huisvrouw van Abraham van der 
Mije. 

Anno 1655. Dirck van Dijck Dirckszn, als erfgenaam zijner voornoemde nicht. 
» » Zijn vader Dirck van Dijck Pieterszn, als zijn erfgenaam 
» 1670. Zijn broeder Dr. Cornelis van Dijck, als zijn erfgenaam. 
» 1694. Zijn broeder Theodorus van Dijck, als zijn erfgenaam. 
» 1721. Zijne zuster Anna van Dijck, als zijne erfgename. 
» 1770. Haar moeizegger Cornelis van Dijck, als haar erfgenaam. 
» 1820. Zijn zoon Cornelis Theodorus van Dijk, wonende te Amsterdam, 

als zijn erfgenaam. 
» 1866. Petrus Josephus de Sonnaville, wonende te 's Hage, bij koop 

van laatstgenoemde. 

Stoel No. 23. 
»  . . .  Y s b r a n d  v a n  T e t r o d e .  
»  . . .  Z i j n  b r o e d e r  Floris van Tetrode. 
» 1417. Dirck, zoon van Symon den oude. 
» 1430. Diens weduwe Machteld. 
» 1497. Gerijt Janszoon Vechter. 
» » Zijne dochter Clemeijns Gerijts Janszoon Vechter dochter, begijn, 

als erfgename haars vaders. 
» 1512. Maritge Jacobszn Janszoon dochter, bij erfenis van laatstge

noemde. 
» 1553. Haar zoon Allart Tielmanszn, als haar erfgenaam. 
» 1567. Zijne zuster Hïllegond Tielmansdochter, bij koop van haren 

broeder. 
» 1586. Hare moeizegster Martijntgen Allart Tielmansdochter, als hare 

erfgename. 
» » Egbert van Bosvelt, notaris te en secretaris van de Weeskamer 

van Haarlem, bij.... 
» 1630. Gerrit Gerritszn Craen, bij koop van laatstgenoemde. 
» 1631. Meynsgen of Clementia Simonsdochter, bij koop van laatstge

noemde. Zij was de huisvrouw van Abraham van der Mije. 
» 165d. Hare erfgename Elisabeth van der Mije. Zij was de huisvrouw 

van den advocaat van Ravesteijn. 
» 1660. Hare dochter Cristina van Ravesteijn, als erfgename harer 

moeder. 
» 1690. Mr. Johan van Groenhout, bij koop van laatstgenoemde. 
» 1708. Zijne vrouw Maria Catharina Cloet, dochter van Willem Cloet, 

advocaat en Helena Crone, bij gift van haren man. !). 

1) Uit hun huwelijk werd slechts één kind geboren, Marie van Groenhout, die jong stierf. 



A n n o  1 7 7 0 .  H a r e  e r f g e n a m e n  h e b b e n  d e z e n  s t o e l  g e s c h o n k e n  a a n  h e t  
H. Kerstmisgilde, dat dien daarop gaf aan: Mr. Johan Eduard 
baron Wittertf heer van Col verschoten. 

» 1791. Cornelius Henricus Joannes Anthonius Franciscus baron Speijart 
van Woerden, als echtgenoot van Maria Johanna gravin 
Wilczewska, de oomzegster en erfgename van laatstgenoemde. 

» 1817. Hun zoon Antonius Fredericus Johannes Benedictus Georgius 
baron Speijart van Woerden. 

» 1857. Zijn oomzegger Gustavus Theodorus Marie Guillelmus Grisart. 
)> 1897. Zijne oomzegster Anna Maria Ernïlia Rosalia Grisart, wonende 

te 's Hage, als zijne erfgename. 

Stoel No. 24. 

»  . . .  G h i s e b r e c h t .  
»  . . .  Z i j n e  z u s t e r  Machteld, huisvrouw van Pieter van der Laen. 
»  . . .  H a a r  z o o n  Heer Symon van der Laen. 
»  . . .  H e e r  D i r c .  
) )  . . .  H e i n r i c  J a c o b s z n .  

> >  . . .  G e e r t r u i d ,  huisvrouw van Dirck Potters, als erfgename harer 
moeder. 

» 1502. Margriete Jacobsdocliter, als erfgename van Geertruid, de huis
vrouw van Dirck Potters. 

» 1515. Hare moeizegster Aechte Jansdochter, wonende op Texel, als 
hare erfgename. 

» » Claes Pieterszn, bakker, bij gift van laatstgenoemde. 
» 1519. Zijn zoon Aelbert Claeszn Raet, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1572. Zijn zoon Claes Aelbertszn Raet, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1592. Zijn zoon Aelbert Claeszn Raet, ontvanger van rt Bildt in 

Friesland, als erfgenaam zijns vaders. 
. » » Jacobijna van Duvenvoorde, bij gift van laatstgenoemde, haren neef. 

» 1629. Claas Janszoon Raet, burgemeester van Monnikendam, als erf
genaam zijner voornoemde nicht. 

» 1647. Zijne oomzegster Duijfken Outgers van Boeckenroode, bij gift 
van hem. 

» 1683. Haar neef Pieter van Rijcke, als erfgenaam zijner voornoemde 
nicht. 

» » Het H. Kerstmisgilde bij koop van denzelve 
» » Phïlippus van Gennep, bij koop van hetzelve. 
» '1707. Zijn zoon Johan van Gennep, als erfgenaam zijns vaders. 
)> 1721. Cornelis Peijlendaal, bij gift van denzelve. 
» 1738. Anthony Paaiv, als erfgenaam van zijnen neef laatstgenoemd. 

Hij gaf dezen stoel ten geschenke aan het Gilde. 
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Anno 1784. Lucia Theresia Maria van Lilaar, bij koop van hetzelve. Zij 
huwde 1° Martinus van Beurden ; 2° Petrus baron van Heylman, 
heer van Stoutenburg. 

>> 1820. Hare erfgename Maria Francisca Hooft van Huysduynen, echt-
genoote van Mr. Petrus Josephus van der Lisse, vice-president 
der Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam. 

» 1857. Theresia Isabella Hubertlia Thijssen, thans weduwe van Mr. 
Franciscus Gerardus Reinerus Hubertus van Lilaar, wonende 
te 's Hage, ingevolge de gift van dezen, die den stoel geërfd 
had van zijne nicht Maria Francisca Hooft van Huysduynen 
voornoemd. 

Stoel No. 25. 

»  . . .  J a n  v a n  d e r  L a e n .  
» 1477. Baertout van Bakenesse Adriaanszn, als erfgenaam zijner moeder, 

die eene van Huessen zoude zijn geweest. 
»  . . .  B a e r t e  R o e p e r s ,  als erfgename van laatstgenoemde, haren neef. 
» 1515. Hare dochter Aegt Florijsdr. (ook wel Aegt Joostendochter ge

naamd), huisvrouw van Engbrecht Janszn Kistemakers, als 
hare erfgename. 

» 1543. Aegt Jansdochter, bij gift van dezelve. 
)} » Guert Flor is docht er, bij gift van dezelve. 
» 1551. Haar zoon Floris van Adricliem, als erfgenaam zijner moeder. 
» 1554. Zijne erfgename Guert Maar tens docht er. 
}) Hare nicht Alijt Gijsbertsdr, huisvrouw van Aelbert Claeszn 

Raet, bij gift van dezelve. 
» 15/2. Hare dochter Magdalena Aelbert Claeszn Raet dochter, bij gift 

van haar. Zij stierf in 1624. 
» 1625. Hare moeizegster Aeltge Claas Aelbertszn Raet dochter, als 

hare erfgename. 
» 1628. Haar zoon Mr. Jacob Passtau, als erfgenaam zijner moeder. 

Zijne nicht Grietgen Outgersdocliter, l) bij gift van denzelve. 
» 1632. Hare zuster Duijfken Outyers van Boeckenroode, als hare erf

gename. 
» 1683. Haar neet Pieter van Rijcke, als haar erfgenaam. 
» » H. Kerstmisgilde, bij koop van denzelve. 
>} » Wouter de Graeff, bij koop van hetzelve. 
» 1708. Zijn schoonzoon Willem Hendrik van Heijningen, bij gift 

van hem. 
» 1737. Zijne dochter Corneliavan Heijningen,als erfgename haars vaders. 

1) Haar naam wordt ook wel gespeld : Grietgen Autgurts. 



Anno 1802. Arnout Jan baron van Brienen, heer van de Groote Lindt en 
Dorsmond, bij koop van het Gilde. 

» 1806. Zijn zoon Willem Joseph baron van Brienen, heer van de 
Groote Lindt en Dorsmond, als erfgenaam zijns vaders. 

» 1857. Zijne kleindochter Adelaide Henriette Angelique barones van 
Brienen, echtgenoote van Charles Joseph Frangois graaf de 
Mercy Argenteau. 

» 1876. Haar zoon Eugène Arnold Charles Henri Frangois Marie graaf 
de Mercy Argenteau, wonende te Visé. 

» 1897. Bij besluit van 10 Mei van dit jaar is deze stoel op grond 
van artikel 3 der statuten ten behoeve van het Gilde vervallen 
verklaard. 

» » Anna Margaretha Elisabeth Maria Cremers, echtgenoote van 
Jan Joseph Godfried baron van Voorst tot Voorst, kolonel-
kommandant van het Regiment Grenadiers en Jagers, wonende 
te 's Hage, bij koop van het Gilde. 

Stoel No. 26. 

» 1406. Jan Gael Florijszn, bij.... 
» 1427. Zijn zoon Floris Gael Janszoon, als zijn erfgenaam ; stierf+1460. 
»  . . .  F l o r i s  G a e l  C l a e s z n ,  ook wel genaamd Floris Claes Diertszn 

of Floris Diert. x) 
» 1497. Zijn broeder Lotten Claes Diertszn, als zijn erfgenaam. 
» 1499. Zijn neef heer Gerijt Claeszn van Cranebroek, priester, bij gift 

van denzelve. 
» 1512. Mr. Huijge Lottenszn, priester, bij gift van zijnen vader Lotten 

Claes Dierts (of Gaelszn.) 
» 1519. Zijn vader Lotten Claeszn Diert (of Gael), als zijn erfgenaam. 
}) ® Zijne schoondochter Alijt van Oudscliooten Pouwelsdr, echt

genoote van Claes Lottenszn Gael, bij gift van haren schoon
vader. 

» 1553. Haar zoon Jan Claeszn Lottenszn Gael, bij gift zijner moeder, 
gedaan ten overstaan van zijnen broeder Mr. Lotten. 

» 1594. Zijn zoon Claas Janszn Gael, bij gift zijns vaders. Hij woonde 
omstreeks 1600 te Delft. 

» 1638. Zijn zoon Jan Claas Lotten Gael, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1682. Zijn zoon Gerrit Janszn Gael, als erfgenaam zijns vaders. 

1) Hij zal wijnkooper geweest zijn, omdat o. a. bij hem de wijn gehaald werd, dien het Gilde 
op deszelfs maaltijden dronk. In het jaar 1460 hield het Gilde die maaltijden ten zijnen huize. 

21 
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Annj£l737. Zijn zoon Jan  Gael , raadsheer in den Raad en Leenhof van 
Brabant te 's Hage, als erfgenaam zijns vaders. 

» » Zijn zoon Jacob Gael, als erfgenaam zijns vaders. 
i> 1781. Zijn zoon Johan Gael, raad der stad Leiden en secretaris 

van het Hoogheemraadschap van Rijnland, als erfgenaam zijns 
vaders. 

» 1820. Zijn zoon Diederik van Leyden Gael van Vlaardingen, als erf
genaam zijns vaders. 

» 1880. Jlir. Mr. Hendrikus Johannes Ludovicus van Sasse van Ysselt, 
rechter-plaatsvervanger en wethouder te Amersfoort, bij koop 
van het Gilde. 

» 1892. Zijn volle neef Jlir. Mr. Alexander Frederik Oscar van Sasse 
van Ysselt, lid van den Hoogen Raad van Adel, raadsheer in 
het Gerechtshof en lid van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal te 's Bosch, bij gift van denzelve. 

Stoel No. 27. 

»  . . .  G r i e t e ,  weduwe van Aelbrecht den kannemaker. 
»  . . .  P i e t e r  V o p p e n z o o n .  
.» 1422. Zijne zuster Marcelie (of Gelie). 
»  . . .  G e r i j  t  V o p .  
»  . . .  Z i j n  z o o n  Pouwels Gerijt Voppenzn, als zijn erfgenaam. 
» 1466. Pieter Gerijtszn van Aventuren, bij erfenis van zijnen voor

noemden neef. 
» 1484. Zijn zoon Gerijt Pieterszn van Aventuren, als erfgenaam zijns 

vaders. 
» 1502. Zijn zoon Pieter Gerijtszn van Aventuren, als erfgenaam zijns 

vaders. 
» 1526. Heer Pieter Dirkszn Spangert (of Spanjaert), als testamentair 

erfgenaam van laatstgenoemde. 
» 1561. Zijne nicht Catharijn Cornelisdochter, bij gift van denzelve. 
» 1580. Hare schoondochter Griet Harmansdochter in de Bastaertpijp, 

(zijnde de naam van eene wijnslijterij te Haarlem), bij gift ge
durende haar leven van laatstgenoemde, die de moeder was 
van haren eersten man. Deze gift werd gedaan onder voorwaarde, 
dat de stoel na het overlijden der begiftigde zoude komen 
aan den naaste in den bloede van de schenkster. Later kocht 
zij (Griet) den stoel van de erfgenamen van Catharijn Cornelis 
dochter. 

y> 1609. Haar zoon Harmen Jacobszoon Gelder, wijntapper te Haarlem 
in de Bastaertpijp, als erfgenaam zijner moeder. Hij stierf in 
1617. Zijne vrouw heette Geertruid Claesdochter. 
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Anno 1617. Zijn zoon Claas Hccrmenszn Gelder, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1635. Zijn broeder Comelis Harmenszn van Gelder, burgemeester,, 

als zijn erfgenaam. 
» 1656 Christina de Jongh Jacobsdocliter, bij koop van denzelve. 
» 1682. Hare dochter Maria Calschuur, als erfgename harer moeder. 
» » Hare halve zuster Margaretha Calschuur, als hare erfgename. 

Haar moeizegger Anthony Ouwerkerk, als haar erfgenaam. 
» » Zijne nicht Maria Ouwerkerk, weduwe van Adriaen van de 

Velde, als zijne erfgename. 
» » Het H. Kerstmisgilde, bij koop van dezelve. 
» » Mr. Marten Groen, advocaat, bij koop van het Gilde. Zijne 

vrouw was Agatha van Poelenburg. 
» 1692. Zijn zoon Petrus Johannes Groen, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1721. Theodorus Heymenberg, bij koop van denzelve. 
» 1770. Zijn zoon Gerardus Bernardus Heymenberg, als erfgenaam zijns 

vaders. 
» 1783. Zijne nicht Elisabeth Catharina van Grootvelt, bij gift van 

denzelve. 
» 1822. Haar moeizegger A. J. Helmich te Zwolle, bij gift van haar. 
» 1828. Zijn oomzegger Antonius Gerardus van der Kun. 
» 1839. Zijne zuster Johanna G. S. van der Kun, echtgenoote van 

Mr. Garolus Ludovicus van der Horst. 
» 1856. Haar neef Ludovicus Joannes van der Kun, wonende te Rijs

wijk, bij gift van dezelve. 
» 1872. Zijn zoon Ludovicus Joannes Florentinus van der Kun, wonende 

te Bergeik en broeder van den onder stoel No. 19 genoemden 
C. A. R. van der Kun, als erfgenaam zijns vaders. 

» 1887. Willem Lodewijk van Berckel, wonende te Beek bij Nijmegen, 
bij gift van denzelve. 

Stoel No. 28. 

»  . . .  J a n  G o e s w i j n s z o o n .  
»  . . .  A e c l i t ,  weduwe van Gherijt Busen. 
» 1417. Bouwen Janszn, ook wel genaamd Bouwen Janszn van Schooten. 
» ... Zijn zoon meester Jan Bouwenszn, pastoor op het Begijnhof 

te Haarlem, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1523. Zijn oomzegger Jan van Ylpendam, bij gift van denzelve. Hij 

stierf in 1537. 
» 1537. Zijn broeder Bouwen van Ylpendam, als zijn erfgenaam. 
» » Zijne zuster lm Joostensdr van Ylpendam, bij gift van hem. 
» 1539. Hare zuster Aecht Joostensdr van Ylpendam, als hare erfgename. 
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Anno 1549. Loef Baerthoutszn, bij gift van dezelve. Hij stierf in 1573. 
» 1580. Zijne dochter Maritge Loefsdocliter, als erfgename haars vaders. 
» 1589. Hare zuster Pietertgen Loefsdocliter, als hare erfgename. 
» 1618. Haar moeizegger Baertliout Loefszn, wonende te Alkmaar, als 

haar erfgenaam. 
» 1628. Zijn zoon Loef Baerthoutszoon van der Holick (of Hoolck), 

wonende te Alkmaar, als erfgenaam zijns vaders. 
)) 1641. Het H. Kerstmisgilde bij naasting. (Zie de processtukken 

over deze naasting op blz. 107.) 
» 1642. De advocaat Mr. Jan Claaszn Soutman, bij koop van het Gilde. 
» 1682. Zijn zoon Mr. Hendrik Soutman, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1738. Bernardus Borst, als testamentair erfgenaam van laatstgenoemde. 
» 1770. Comelis Henricus a Boy, krachtens legaat van laatstgenoemde. 
» 1858. Bernardus Cornelus Johannes Proot, genees-, heel- en verlos

kundige te Haarlem. 
» 1889. Zijn zoon Dr. Laurentius Cornelius Proot, arts te Haarlem, als 

erfgenaam zijns vaders. 

Stoel No. 29. 

):) • • • Louwerijs Janszoon Koster, bij... 
» 1484. Frans Thomas Thomaszn zoon, bij (erfenis?) 
»  . . .  T h o m a s  P i e t e r s z n ,  bij koop van laatstgenoemde. 
» 1497. Zijn zoon Gherijt Thomas Pieterszn *), als erfgenaam zijns vaders. 
» 1565. Zijn zoon Comelis Gherijtszn Kelou, als erfgenaam zijns vaders 

(nu genaamd Gerijt Thomaszn). Zijne vrouw was Geertruijt van 
Berkenrode, dochter van Willem, burgemeester van Haarlem 
(den broeder van Hendrik, heer van Berkenrode) en AnnaBamp. 

» 1580. Zijn zoon Gerrit Corneliszn Kelou, als erfgenaam zijns vaders. 
>) 158J. Anna Gerritsdochter, bij koop van Gerrit Gorneliszoon Kelou, 

haren neef. Zij was de dochter van Gerrit de Wit en Margriet 
Cornelisdochter Kelou. 

» 1620. Mr. Jan Hendrikszn Spoorwaater, als erfgenaam zijner oud-
moei, Anna Gerritsdochter voornoemd. 

) ogens de geslachtslijst van Lourens Janszn Koster, voorkomende in het Algemeen Neder-
landsch Familieblad 1903, blz. 33, huwde Gherijt, (de zoon van Thomas, die de zoon was van 
Pieter), met Ermgard Jansdochter (zie stoel No. 21, waarbij vermeld staat, dat deze Jan de zoon was 
van Louw) en won hij bij haar: Cornelis Gherijtszoon, die 14 Januari 1560 trouwde met Geertruyt 
van Berkenrode, welke hem schonk: 

a Margriet Cornelisdochter, alias van Berkenrode, geboren 20 Augustus 1562, die huwde met 
Oerrit Pieterszn de Wit. 

b Gerrit Corneliszoon, geboren 30 Sept. 1564. 
c Cornelia, die trouwde met Wouter Joosten. 



Anno 1625. Zijn broeder Thomas Spoorwaater, als zijn erfgenaam. 
» 1649. Zijn zoon Mr. Hendrik Spoorwaater, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1651. Zijne zuster Maria Spoorwaater, bij gift van haren voornoemden 

broeder. Zij huwde met Mr. Jan Claaszn Soutman. 
® 1692. Haar zoon Mr. Hendrik Soutman, als haar erfgenaam. 
» 1738. Paulus a Boy, als testamentair erfgenaam van laatstgenoemde, 

Hij was muzikant te Haarlem. 
» 1770. Zijn zoon Laurens a Roy, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1806. Zijne schoondochter Antoinetta Wilhelmina de Coninx, huis

vrouw van Joan Paulus a Roy, als erfgenaam van haren 
schoonvader. 

» 1820. Deze stoel is door de familie aan hetH. Kerstmisgilde geschonken. 
» 1826. Marie Victoire Jacqueline Stroobant van Terbrugye, echtgenoote 

van Jhr. Gijsbert Jan Dommer van Poldersveldt, heer van 
Poldersveldt, bij koop van het Gilde. 

» 1865. Haar zoon Jhr. Frans August Jan Dommer van Poldersveldt, 
als erfgenaam zijner moeder. 

» 1871. Zijn zoon Jhr. Jan Ysbrand Gijsbert Gustaaf Dommer van 
Poldersveldt, burgemeester van Ubbergen, wonende te Beek, 
als erfgenaam zijns vaders. 

Stoel No. 30. 

»  . . .  G h e r i j t  B u s e n .  
»  . . .  Z i j n  z o o n  Wouter Buyse, als zijn erfgenaam. 
» 1419. Gerijt van Berkenrode Gerijtszoon 
» 1478. Zijn oomzegger, Gerrit van Berkenrode, heer van Berkenrode, 

zoon van Jan, heer van Berkenrode, als zijn erfgenaam, i) 
» 14. . Zijn zoon Mr. Gerrit van Berkenrode, heer van Berkenrode, als 

erfgenaam zijns vaders. 
» 1527. Zijn zoon Gerrit van Berkenrode, heer van Berkenrode, knaap, 

tresaurier, schepen, burgemeester en schout van Haarlem, 
schenker van Keizer Karei V, als erfgenaam zijns vaders. 

» » Zijn zoon Willem van Berkenrode, schepen en burgemeester 
van Haarlem, bij gift zijns vaders. Hij huwde met Anna Ramp. 

» 1545. Zijn zoon Gerrit van Berkenrode, echtgenoot van Elisabeth 
van Adrichem gezegd van Dorp Aelbertsdochter, 2), als erf
genaam zijns vaders. 

1) In de rekening van het Gilde van 1462 staat als ontvangstpost vermeld een inganggeld van 
Katrijn Buijzen als voer een inganck op Wouter buysen stoel. 

2) Zij was de zuster van Adriaen van Adrichem gezegd van Groeneven, onder stoel No. 18 
vermeld. 
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Anno 1568. Zijn zoon Willem van Berkenrode, als erfgenaam zijns vaders. 
Hij stierf kinderloos in 1598. 

» 1600. Zijne zuster Elisabeth van Berkenrode, als zijne erfgename. 
Zij huwde met lo Nicolaes van Swaenenburgh gezegd van der 
Hooch; 2° Nicolaes Yerwer Janszn, wien zij geene kinderen 
schonk. 

» 1630. Haar zoon Aelbert van der Hoocli, (ook wel genaamd Verhooch), 
als erfgenaam zijner moeder. Hij stierf in 1638. 

» 1640. Zijn oomzegger Frederick van der Hoocli (zoon van zijnen 
broeder Nicolaes), als zijn erfgenaam. 

» » Zijn broeder Adelbertus van der Hoocli, ingevolge zijne gift. Hij 
was gehuwd met Cornelia Dobbe, dochter van Jacob Dobbius. 

» 1668. Zijne dochter Elisabeth van der Hooch, als zijne erfgename. 
» 1683. Hare zuster Maria van der Hooch, als hare erfgename. 
» » Jor. Henderick van Alkemade van Berkenrode, heer van Berken

rode, Groote Lindt enz., bij koop van laatstgenoemde. x) 
» 1703. Zijn neef Jor Ysbrand Cnyck van Mierop, als zijn erfgenaam. 

(Zie de noot op stoel No. 19). 
» 1721. Mr Johan van Groenhout, bij koop van laatstgenoemde. 
» 1784. Margaretha Timothea Joanna Ram van Schalkwijk, echtge-

noote van Willem Joseph baron van Brienen, heer van de 
Groote Lindt en Dorsmond. bij koop van het Gilde, waaraan 
deze stoel geschonken was. 

» 1806. Genoemde Willem, Josejpli baron van Brienen, bij doode zijner 
genoemde vrouw. 

» 1857. Zijn kleinzoon Karei Hendrik Joseph baron van Brienen van 
Wezensteyn. 

» 1860. Zijn oomzegger en erfgenaam Amout Nicolaas Justinns Maria 
baron van Brienen van de Groote Lindt. Hij overleed 4 Januari 
1903 en was het laatste mansoir van zijn geslacht. 

» 1903. Zijn kleinzoon Jhr. Ferdinand Edgar Marie Hubert Michiels 
van Verduynen, wonende te 's Hage, ingevolge gift zijner moeder. 

Stoel No. 31. 

»  . . .  G e e r t r u i d ,  dochter van Jacob Janszn. 
»  . . .  F l o r i s  H e l l e b r e k e r ,  vleeschhouwer. 
» 1483. Zijn zoon Adriaan Floriszn Hellebreker, als erfgenaam ziins 

vaders. 

1) Hij was zoon van Floris van Alkemade en Gudula van Berkenrode, erfdochter van Berkenrode. 
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Anno 1497. Zijne zuster Margriet Florisdr Hellebreker, als zijne erfgename. 
» 1499. Dirck Kerstenszn, als haar erfgenaam. 
» 1512. Zijn broeder Wouter Kerstenszn, als zijn erfgenaam. 
» 1545. Zijn zoon Floris Wouterszn, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1568. Zijne zuster Luydouw Woutersdr, als zijne erfgename. 
» 1580. Cornelia Cornelisdochter, echtgenoote van Arent Pieterszn 

Deyman, burgemeester van Haarlem, bij koop van de laatst
genoemde. 

» 1604. Hare dochter Guertje Arent Pieterszn Deymandr, ingevolge 
hare gift. 

» 1611. Nicolaes Janszn Verwer, bij koop van laatstgenoemde, zijne 
schoonzuster. 

» 1640. Zijn zoon, de advocaat Mr. Jan Verwer, als erfgenaam zijns 
vaders. x) 

» 1642. Zijn oomzegger Doctor Jacob Boggeus, ingevolge zijne gift. 
» 1645. Zijne zuster Theodora Bogge, huisvrouw van Herman Ooms, 

als zijne erfgename. 
» 1646 Cornelia Dobbe, ingevolge hare gift. Zij was de huisvrouw van 

Adelbertus van der Hooch. 
» 1658. Hare dochter Elisabeth van der Hooch, als erfgename harer 

moeder. 
» 1683. Hare zuster Marie van der Hooch, als hare erfgename. 
)) 1687. Doctor Johan Braems, bij koop van haar. Zijne vrouw was 

Anna Heda. 
» 1707. Zijn broeder Cornelis Braems, als zijn erfgenaam. Zijne vrouw 

was eene de Huyter. 
» 1713. Zijne dochter Anna Braems, als erfgename haars vaders. Zij 

was de huisvrouw van Corstiaan Heemskerk. 
» 1770. Haar zoon Jacobus Heemskerk, als erfgenaam zijner moeder. 
» » Zijne vrouw Geertruy Bijvoet, ingevolge zijne gift. 
» 1783. Haar genoemde man, als haar erfgenaam. 
» 1795. Helena Johanna van Geenen, bij koop van laatstgenoemde. Zij 

huwde met 1° Jan Brandt, 2° Jan Bijvoet Lambertszn. 
» 1820. Johannes Henricus Seegers, ingevolge erfrecht. 
» 1857. Zijn broeder Theodorus Cornelis Seegers. 
f 1859. Zijn zoon Theodorus Franciscus Josephus Johannes Seegers, 

medicinae doctor te Amsterdam, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1871. Zijne dochter Maria Antoinetta Seegers, echtgenoote van Doctor 

Eduard H. G. Thijssen, wonende te Amsterdam, als erfgename 
haars vaders. 

1) In 1638 was deze stoel overgeboekt geworden op Margriete Bogge, wegens het overlijden 
van haren schoonvader Nicolaes Janszn Verwer. Deze overboeking schijnt later ongedaan gemaakt 
te zijn. 
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Anno 1872. Haar genoemde echtgenoot. 
» 1895. Zijn zoon Edmond Joseph Marie Tliijssen, wonende te Amster

dam, als erfgenaam zijns vaders. 

Stoel No. 32. 

»  . . .  G e r i j t  A e l b o u t .  
» 1469. Huijg Aelbout, bij. . . . 
» 1475. Zijne dochter Joost Huyg Aelboutsdr, als erfgename haars 

vaders (nadat aan Hendrick Jacob Tyman deze stoel tot weder
opzegging toe gegund was.) 

» 1484. Gerrit Aelbout Jan Aelboutszn, bij erfenis. 
» 1512. Zijn neef Daniël van Alphen, als zijn erfgenaam. 
» 1527. Zijn zoon Pieter van Alphen, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1533. Heer Dionisius van Alplien, bij erfenis. 
» 1543. Mr. Jacob Claaszn, organist, bij koop van laatstgenoemde. 
^ )} Zijne zuster Maritge Claasdr., als zijne erfgename. 
» 1549. Haar zoon Claas Claaszn van Schoerl, (of van Schorel), als 

erfgenaam zijner moeder. 
» 1563. Zijn zoon Jacob Claaszn van Schoerl, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1597. Zijne zuster Guertge Claasdr. van Schoerl, als erfgenaam van 

haren broeder. 
}) ® Haar zoon Claas Franszn van Duijnen, ingevolge hare gift. 
» 1628. Zijne oomzegster Cornelia Claasdochter van Duijnen, bij gift 

van haren genoemden oom. 
» 1633. Claas van Duijnen Franszn, als erfgenaam zijner genoemde nicht. 
» 16*0. Zijne oomzegster Jannitge Claasdr van Duijnen, bij gift van 

haren genoemden oom. 
» 1654. Adriaen Matham, bij koop van haar. 
» » Mr. Ysbrand Dobbius, bij koop van hem. Hij was zoon van 

Jacob Ysbrandszn en Elisabeth Ban Mathijsdr. Zijne vrouw 
was Cornelia Verwer. 

» 1670. Zijn zoon Jacobus Dobbius, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1682. Zijn broeder Bernardus Dobbius, als zijn erfgenaam. 
» » Agatha van Poelenburg, huisvrouw van Mr. Marten Groen, bij 

koop van laatstgenoemde. 
» 1694. Haar zoon Mr. Johan Bennebroek, als erfgenaam zijner moeder. 
» 1726. Zijn zoon Cornelis Bennebroek, als erfgenaam zijns vaders. 
» » Zijne nicht Maria Catliarina Cloet, als zijne erfgenaam. Zij 

was de huisvrouw van Mr. Johan van Groenhout. 
» 1737. Hare moeizegster Anna Maria Sonnenberg, echtgenoote van 

Willem Cloet, zoon van Mathias, den broeder van genoemde 
Maria Catharina Cloet, ingevolge de gift van deze. 
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Anno 1770. Deze stoel is door hare erfgenamen geschonken aan het 
H.  Kers tmisgi lde ,  da t  d ien  daarop gegeven heef t  aan:  
Maria Blesen, echtgenoote van Denys Adriaan baron Roest van 
Alkemade. 

» 1792. Hare dochter Geertruida Maria barones Roest van Alkemade, 
ingevolge hare gift. Zij was gehuwd met Gornelis Gerardus 
Josephus baron van Wijkerslooth van Grevenmachern. 

» 1817. Hare schoondochter Theresia Theodora Dierxssens, echtge
noote van haren zoon Henricus Theodorus baron van Wijker
slooth van Grevenmachern. 

» 1820. De tweede vrouw van laatstgenoemde, Everardina Lonisa de 
Boye van Wichen. 

» 1830. Is deze stoel achtereenvolgens aangeboden aan hare twee 
broeders en zusters, die allen bij monde van Jhr. Bernard de 
Boye van Wichen daarvoor bedankt hebben. 

J» 1858. Willem Bernard graaf van Limburg Stirum, wonende op het 
kasteel Wemmei bij Brussel, bij koop van het Gilde. 

» 1889. Zijn kleinzoon Hendrick Amédée Marie Joseph Ghislain graaf 
van Limburg Stirum, wonende te Reimbeek bij Rousselaere, 
bij gift zijns vaders. 

Stoel No. 33. 

»  . . .  H e y n r i c  B u s e .  
»  . . .  Z i j n  a c h t e r k l e i n z o o n  Gerrit Wolfertszn, x) bij ... . 
» 1483. Zijne zuster Hillegond Wolf'ertsdochter, als zijne erfgename. 
» 1512. Henrica Buyse Pieter Mentendochter, begijn, als erfgename van 

laatstgenoemde. 
» 1515. Gatrijn Jansdochter, als erfgename van laatstgenoemde. 
» 1519. Haar zoon Jan Jacobszn Fabry, als erfgenaam zijner moeder. 
» » Zijn zoon Claas Janszn Fabry, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1543. Zijn broeder Aleivijn Janszn Fabry, als erfgenaam zijns broe

ders, nadat zijne zuster Ermgaert van af het jaar 1526 dezen 
stoel ten onrechte bezeten had. 2) 

11 In het jaar 1464 werd Aelbrecht Wolfaertszn lid van het Gilde in de plaats zijner moeder. 
2) Het recht op dezen stoel schijnt een tijd lang onzeker te zijn geweest,want in de rekeningen 

- van het Gilde komt daarover na 1542 het volgende voor: 
1543. Hillegondt Jacobsdocliter, van een gegeven stoel, die hoer gegeven is van Allewijn Janszoon. 
1551. Van Gijsbrecht de goutsmit (ontv.) van een stoel hem aengecomen by gifte van Hilgont 

Jacobs. 
1556. Van Gijsbrecht de goutsmit, alzoe hem van Hillegondt Jacobsdr een stoel gegeven is, 

daer voir hy voor 't recht van verboucken a° 1551 te weinig betaald heeft. 
1558. Gijsbrecht die goutsmit, obiit, nu Erm jansdochter, baghyn op den groten hofï. 

22 



Anno 1559. Zijne zuster Ermgaert Jansdochter, begijn op den Grooten 
Begijnhof te Haarlem, bij koop van haren laatstgenoemden 
broeder. Zij stierf in 1573. 

» 1580. Haar moeizegger Jan Alewijnszn, als hare erfgename. 
» » Zijn broeder Jacob Aleivijnszn Fabry, (ook wel genoemd Jacob 

Wijnszn), als zijn erfgenaam. 
» 1594. Cornelis Spijcker, bij koop van laatstgenoemde. Hij leverde 

de konijnen voor de maaltijden en voor den deken en de vinders 
van het Gilde. 

» 1597. Jacob Alewijnszn Fabry voornoemd, bij koop van laatstge
noemde. Hij woonde op Vlieland. 

» 1604. Griete Jan Baertszndocliter, huisvrouw van Mr. Hendrik Golt-
sius, Mr. plaatsnijder en schilder, -1) bij koop van laatstge
noemde. 

» 1630. Maria Willemsdochter van Poelenburg, bij mondelinge dispositie 
van laatstgenoemde. 

» '1668. Hare kleindochter Margaretha Matham, huisvrouw van Johan 
Deyman, als hare testamentaire erfgename. 

» 1671. Haai (tweede?) echtgenoot Cornelis de Vos Wïllemszn, ingevolge 
haar testament. 

» 1682. Agatha Deyman, als erfgename van haren voornoemden schoon
vader (stiefvader ?). 

» 1703. Hare dochter Margaretha van Thoorn, als hare erfgename. 
» » Johanna Clara Matham, huisvrouw van Mr. Petrus Johannes 

Groen, bij koop van laatstgenoemde. 
» 1718. Haar echtgenoot Mr. Petrus Johannes Groen, bij haar overlijden. 
» 1721. Theodorus Heijmenberg, bij koop van laatstgenoemde. 
» 1770. Deze stoel is door zijnen zoon aan het H. Kerstmiseilde ge

schonken. ° 
® ® Wilhelmus Gijsbertus Johannes van Tetroode, bij gift van het 

Gilde. 
» 1800. Franciscus Joannes Casparus baron van Wijkerslootli, heer van 

Rooijesteijn, bij koop van de weduwe van laatstgenoemde. 
» 1857. Zijn zoon Henri Louis Joseph baron van Wijkerslooth van 

Rooijesteijn, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1865. Zijn oomzegger Emile baron van Wijkerslooth van Rooijesteijn, 

luitenant-generaal der cavalerie, wonende te Brussel, als erf
genaam van zijnen voornoemden oom. 

1) Hij werd in 1588 te Mulbracht bij Venlo geboren en overleed te Haarlem *20 December 
1616. 
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Stoel No. 34. 

Anno . . . Katharijne Jacob Meijerszn dochter. 
»  . . .  V e c h t e r  W o u t e r s z n  bij 
»  . . .  J a n  V e c h t e r s z o o n ,  bij 
» 1497. Zijn zoon Bouwen Jan Vechterszoon, ook wel genaamd Bouwen 

Janszn van Schooten, als zijn erfgenaam. 
» 1512. Zijne zuster Margriete Jan Vechterszoon dochter, als zijne erf

gename. 
» 1529. Haar broeder Cornelis Janszoon Coster, bij gift van haar x). 
» 1537. Mr. Jacob Hendrikszn Meijster, priester, pastoor op den Grooten 

Begijnhof te Haarlem, bij koop van laatstgenoemde. 
» 1561. Zijne nicht Ida Jacobsdochter, begijn op den Grooten Begijn

hof te Haarlem, als erfgename van laatstgenoemde. 
» 1580. Haar moeizegger Mr. Jacob Adriaanszn Matham, weeskind van 

Adriaan Garbrantszoon Matham, als haar erfgenaam. Zijne 
vrouw v/as Maria Willemsdochter van Poelenburg. 

» 1630. Zijn zoon Adriaan Matham, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1640. Zijn broeder Dirck Matham, ingevolge zijne gift. 
» 1677. Zijn zoon Jacobus Matham, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1703. Zijn zoon Mr. Theodorus Matham, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1724. Zijne weduwe Jacoba van Gennep, als erfgename van haren man. 
»  . . .  H e l e n a  C a t l i a r i n a  B o r s t , ingevolge hare gift. 
» 1770. Maria Jacoba a Rog, huisvrouw van Jan Proot, olieslager te 

Leiderdorp, ingevolge haar legaat. 
» 1808. Haar zoon Laurens Franciscus Proot, wijnkooper, als erfge

naam zijner moeder. 
» 1857. Zijn zoon Bernardus Cornelus Johannes Proot, genees-, heel-

en verloskundige te Haarlem, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1860. Zijne weduwe Cornelia Johanna Peters, wonende te Haarlem. 

Stoel No. 35. 

»  . . .  W i l l e m  v a n  E l s b r o e c .  
»  . . .  Z i j n  b r o e d e r  Jacob van Elsbroec. 

•» 1420. Zijn neef Jan Gael Floriszoon. 
» 1421. Pieter Heijnenzn, bij ... . 
» 1459. Zijn zoon heer Jacob Pieter Heijnenzn, priester, als erfgenaam 

zijns vaders. 

1) In 1524 had bedoelde Margrite Jan Vechterszndochter dezen stoel geschonken aan hare 
dochter Baef Jacobsdochter, doch met goedvinden van deze en haren man maakte zij die gift on
gedaan in 1529. 



Anno 1501. Willem, zoon van den vleeschhouwer Huijg Dirckszn. als erf
genaam van laatstgenoemde, zijnen neef. 

}> leo?' 20011 Jan van Astendelft, als erfgenaam zijns vaders. 
)) o 3. Zijne oomzegster Stijn Jansdochter, als erfgename van hem. 
» 086. Hare dochter Marike Maarten Gardiaensdochter, huisvrouw van 

Willem Willemszn, mouter, bij gift van hare moeder. 
)) 629. Hare dochter Cornelia Willemsdochter, huisvrouw van Pieter 

Reijertszn van Houten, bij gift harer moeder. 
)) 1667. Jan Pieterszn van der Planken, bij koop van haar. 
» 1668. Zijn vader Pieter Claaszn van der Planken, als erfgenaam van 

zijnen zoon. 
>} Aroo J°}annes van Tetroode, wijnkooper te Haarlem, bij koop van hem. 
» 1682. Zijne weduwe Cornelia van der Pot, ingevolge akte van huwe

lijks voorwaarden. 
» 1687. Haar moeizegger Claas Mast, als haar erfgenaam. 

Deze stoel is door het Gilde genaast. 
» 1692. Anna Beuns, weduwe van Canter, bij koop van het 

Gilde. 
» 1694. Haar neet Jacobus de Ridder, ingevolge hare gift. 
» 1703. Zijne zuster Catharina de Ridder, weduwe van Cornelis Buyck. 

zoon van Joost en Gerarda van Swieten, als zijne erfgename. 
» 1737. Hare dochter Cornelia Elisabeth Buyck, echtgenoote van 

Adriaan Joseph van Adrichem van Dorp, zoon van Pieter en 
Eva Maria de Kies van Wissen, welke Pieter was de achter
kleinzoon "\an Adriaen van Adrichem Aelbrechtszn, gezegd van 
Groeneven, burgemeester van Haarlem en meesterknaap van 
Holland (zie stoel No. 18). 

)) 1770. Haie schoonzuster Joanna Maria Joseplia van Adrichem van 
orp, echtgenoote van Joan Cavellier (zoon van Glaude en 

Margareta de Surmont), als hare erfgename. 
® )} Een harer zonen Cavellier van Adrichem schenkt dezen stoel' 

aan Cornelis Jacob Gillés, zoon van Philippe en Maria van der 
Hooch,!) welke Philippe was de zoon van Jean Gillés en Catha
rina de Surmont, de zuster van genoemde Margareta, die even
als zij de dochter was van Philippe de Surmont en Baligh van 
Alkemade, 

» 1781. Louis Micliel Gilles, oomzegger van Cornelis Jacob Gillés 
voornoemd, als zijn erfgenaam. '-) 

)) 1817. Zijn zoon Philippus Arnoldus Ludovicus Josephus Gilles als 
erfgenaam zijns vaders. 

1) Zij was de dochter van Dirk van der Hooch Adelbertuszn en Johanna Catharina van der Merwed* 
2) Hij was de zoon van Johannes Philippus Gilles en Maria Agnes Micliel. ««"ede.. 
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Anno 1878. Cajetan graaf van de W'erve, kleinzoon van Ludovicus graaf 
van de Werve van Vorsselaer en Joanna Ludovica Josepha 
Gillès, dochter van Louis Michel Gillès voornoemd. 

» 4885. Zijn erfgenaam Ludovicus Joannes Nepomucenus Maria Joseph 
graaf van de Werve, wonende te Antwerpen. 

Stoel No. 36. 

» • • • Willem Ar ent Jan Wittenzoon,  b i j  . . .  .  
» 14_i7. Ar ent Willem Wouterszn, als zijn erfgenaam. 
» 1466. Zijn neef heer Tatich Claes Halszoon, als zijn begiftigde. 
» 1473. Zijn oomzegger Claas Pieterszn Hals, als erfgenaam van Arent 

Willem Wouterszn voornoemd, bij doode van zijnen oom Heer 
Tatich. 

» 1502. Zijne dochter Katrijn Claas Halsdochter, als erfgename haars 
vaders. 

» 1514. Hare zuster Zyburgh Claes Halsdochter, als hare erfgename. Zij 
was de vrouw van Gerrit Franszoon van Wissen. 

» 1560. Lysbetli Claesdochter van Wissen, gezegd Hals, bij gift harer 
grootmoeder Zyburg Hals voornoemd. Zij was de vrouw van 
Symon van Grabbenmors van Blankevoort en dochter van 
Claes en Elisabeth Velserman. 

» 1585. Haar zoon Claas Hals Symonszn, ook wel genaamd Claas 
Symonszn van Crabbenmors, bij hare gift. (Zijne vrouw heette 
Catrijn van Berkenrode.) 

» 1640. Zijn schoonzoon Mr. Georgius van der Velden, advocaat, bij 
gift van hem. (Zijne vrouw heette Elisabeth van Crabbenmors; 
zij schonk hem geene kinderen). Hij overleed in 1654. 

» 1655. Nicolaas van Dijck Floriszn, als zijn erfgenaam onder fidei-
commissair verband ten behoeve van diens kinderen. 

}> Zijne dochter Maria van Dijck, als erfgename haars vaders. 
» 1668. Haar broeder Gerrit van Dijck, als haar erfgenaam. 
)} }) Catharina Sybertsdr Berkhout, huisvrouw van Jacob Rering, 

bij koop van laatstgenoemde. 
» 1692. Hare dochter Johanna van Houten, als erfgename harer moeder. 
} jtu\ ^aar zoon Barent van der Heijden, als erfgenaam zijner moeder. 

» 1700. Cunera Appeldoorn, huisvrouw van Simon Pauw, bij koop van 
laatstgenoemde, haren neef. 

» 1724. Hare moeizegster Anna van der Heijden, als hare erfgename. 
» 1770. Haar zoon Jan Verdoes, als hare erfgenaam. 
» » Dirk van der Heijden, ingevolge het legaat van laatstgenoemde 

zijnen neef. 
» » Cornelis Willebrordus van Tetroode, bij koop van laatstgenoemde. 
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Anno 1817. Petrus Paulus Charlè, bij koop van laatstgenoemde. 
» 1857. Zijne dochter Johanna C. F. Charlè, echtgenoote van Friedrich 

Ludolf graaf van Westerholt, wonende te Arenfels, als erf
gename van haren vader. 

» 1881. Mr. Antonius Ignatius Maria Joseplius baron van Wijnbergen, 
vooi zitter van den Raad van beroep te Arnhem en lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, zoon van Ferdinandus en 
Antonia barones Hacfort van Ter Horst, bij koop van het Gilde. 

Stoel No. 37. 

» • • • Alijt Gherijt Busendochter, bij . . . . *) 
)} • • • Hare zuster Gherijt Buijsen, huisvrouw van Florijs van Rijs

wijk, als hare erfgename. 
» 1480. Jan van Berkenrode, bij koop van haar. 
» 1502. Zijn zoon heer Gerrit van Berkenrode, priester, als erfgenaam 

zijns vaders. 
» 1530. Jan van Schaegen, heer van Schagen, die zeer oud werd en 

onder 5 Graven van Holland leefde, zoon van Jan van Schaegen, 
(den zoon van Willem van Beieren, heer van Schagen) en Eva 
van Berkenrode, de zuster van Gerrit van Berkenrode Janszn, 
heer van Berkenrode. 

» 1543. Zijn zoon Willem van Schaegen, heer van Schagen, als erf
genaam zijns vaders. 

» '1558. Zijn zoon Jan van Schaegen, heer van Schagen, als erfgenaam 
zijns vaders. 

» 1611. Jacob Pieterszn van Alkemade, ingevolge de gift van laatstge
noemde en diens oudsten zoon. 

)) 1615. Zijn zoon Aelbert Jacobszn van Alkemade, als zijn erfgenaam. 
» 1628. Zijn neef Cornelis Adriaanszn Bacquer, schepen, ingevolge gift 

van laatstgenoemde. 
» 1633. Mr. Georgius van der Velden, advocaat, ingevolge gift van 

laatstgenoemde. (Zijne vrouw was Elisabeth van Crabbenmors). 
» 1655. Nicolaas van Dijck Floriszn, als zijn erfgenaam, onder fidei-

commissair verband ten behoeve van diens kinderen. 
» 1656. Zijn zoon Gerrit van Dijck, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1660. Louris Hasse, bij koop van laatstgenoemde. 
» 1670. Zijn broeder Jolian Hasse, als zijn erfgenaam. 
» » Zijne oomzegster Cornelia van Dijck, ingevolge zijne gift. 
» 1682. Haar broeder Dr. Cornelis van Dijck, als haar erfgenaam. 
» 1694. Zijn zoon Jacobus van Dijck, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1737. Zijn zwager Jacobus Croon, ingevolge zijne gift. 

1) Vermoedelijk waren hare voorgangers zij, die op blz. 114 op stoel No. 13 volgen. 



Anno 1770. Zijne oomzegster Anna van DijcJc, bij versterf van hem. 
» 1784. Haar broeder Cornelis van Dijk, ingevolge hare gift. 
» 1820. Zijn zoon, de procureur Jacobus van Dijk, als erfgenaam zijns 

vaders. 
» 185/ Zijn broeder Cornelis Theodoms van Dijk, wonende te Amster

dam, als zijn erfgenaam. 
» 1839. Zijne dochter Geertruida Wilhelmina Isabella van Dijk, wonende 

te Brummen, bij gift haars vaders. 
» 1869. Maria Theresia Dorothea van Lilaar, wonende te 's Hage, 

dochter van Mr. Franciscus Gerardus Reinerus Hubertus van 
Lilaar en Theresia Isabella Huberta Thijssen, bij koop van 
het Gilde. 

Stoel No. 38. 

»  . . .  B e l y e  N . ,  bij koop van Reijntgen in de Kan. 
» 1473. Haar zoon Heer Jacob Pietcr Heijnenzoon, priester, als erfge

naam zijner moeder. 1). 
» 1477. Zijne nicht Hilleyond, dochter van den vleeschhouwer Huijg 

Dirckszn, ingevolge zijne gift. (Haar zoon was Ysbrand Glaeszn.) 
» 1532. Haar neef Reijer Floriszn, ingevolge hare gift. 
» 1553. Zijn broeder Claas Floriszn, als zijn erfgenaam. 
» 1563. Zijn zoon Claas Claaszn van Rijcke, brouwer, als zijn erfge

naam. Hij stierf in 1574. 
» 1580. Zijne dochter Claasge Claas dochter, als erfgename haars vaders. 

(Haar zwager was Jan Snijder). 
» 1630. Salomon Colterman, bij koop van laatstgenoemde. 
» 1655. Zijn broeder Gideon Colterman, als zijn erfgenaam. 
» 1660. Jacob Schaep, bij koop van laatstgenoemde. 
» 1668. Mr. Hago van den Eijnde, advocaat te 'sHage, bij gift van 

laatstgenoemde. 
» 4682. Zijne weduwe Willemina Canters, als zijne erfgename. 
» » Het H. Kerstmisgilde door aankoop van haar. 
Ö » Thecla Laakemans, huisvrouw van Frederick Cousebant, ridder, 

bij koop van het Gilde. Hij was zoon van Franciscus Couse
bant en Adriana van der Hulst en kleinzoon van Barend 
Wiggerszn Cousebant, brouwer te Haarlem en Magdalena de 
Kies van Wissen, welke beide laatstgenoemde echtelieden den 
21 October 1603 aan de pest stierven. 

» 1694. Haar zoon Jor Franciscus Cousebant, bij gift zijner moeder. 

1) In de rekening van het Gilde van 1473 staat, dat hij den stoel erfde van zijnen broeder 
Heynrich Pieterszn. priester. 
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Anno 1737. Zijn neef J0' Francois Cousebant, heer van Waspik en Oud-
Alkemade, als zijn erfgenaam. Hij was gehuwd met Maria 
van Alkemade en zoon van Adrianus Cousebant, den zoon van 
Judocus, (broeder van genoemden Frederick), en Maria Crucius. 

» '1770. Zijn zoon Jor Floris Cousebant, heer van Waspik en Oud-
Alkemade, als erfgenaam zijns vaders. 

» 1800. Zijne dochter Maria Catharina Cousebant, huisvrouw van 
Joseph Diert van Leefdael, als erfgenaam haars vaders. 

» 1857. Hendrik Cousebant van Alkemade, wonende te Doornik. 
» 1871. Bij besluit van het Gilde van dit jaar is deze stoel aan hetzelve 

vervallen verklaard, omdat zijn eigenaar reeds den 29 October 
1866 was overleden en diens erfgenamen niet aan hunne ver
plichting tot overboeking binnen vijf jaren hadden voldaan.' 

» 1879. Jhr. Pieter Maria George von Fisenne, lid van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal, wonende te Rijswijk bij 's Hage, bij koop 
van het Gilde. 

Stoel No. 39. 

»  . . .  F l o r i s  v a n  T e t r o d e  
» 1417. Goelden, de vrouw van Vrank van Zaenen 
» 1430. Florijs Maertijnszoon. 
}> V/rq Zoljn6 Vr°UW Griet

' 
als erf£ename haars mans. 

» 14o8. Bartel de zoon van Florijs Maertijnszoon voornoemd, 
,,n, al.s er%enaam zijner voorzegde moeder. 

* o' Zijne nicht Machtelt Pietersdochter, als zijne erfgename 
» ol2. Vinders van het H. Kerstmisgilde ingevolge hare gift. 

>} } °n er Aelbrecht van Adrichem Adriaenszn, schepen van Haar-

van'heTGüde rde ^ Van DOrp' Bij kooP 
loo6. Zijn zoon J" Pieter van Adrichem, gezegd van Dorp, burge-
, ™eester van Haarlem, wiens eerste vrouw was Cornelia van Loo. 

o . yn zoon Willem van Adrichem, gezegd van Loo, als erfge
naam zijns vaders. ® 

" ' TXiïr*' Vm Adrichem' W «•» D<"-P> zijne 
eift. Zij was de huisvrouw van Arend van Swaenenburgh gezegd 
van der Hooch. (Zie stoel No. 14) ë S " 

» T' iTT JaC°hS' W<Tlde te Lissabon' als hare erfgename. 
Jan Claaszn van Loo, burgemeester van Haarlem en bier
brouwer aldaar, bij hare gift. 

8 16"' recht'n tfïr * f6" Vm Wimn' d0Cl0r in de b«de i echten, bij koop van laatstgenoemde. 
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Anno 1668. Zijn zoon Jor Mr. Bartholmeus de Kies van Wissen, als erfge
naam zijns vaders. 

» » Efjbertus van Eeckhont Henrickszoon, bij koop van dezen 
» 1682. Zijn broeder Theodoriis van Eeckliout, als zijn erfgenaam. 
» 1708. Zijne weduwe Maria van Zijlij bij versterf van hem. 
» 1770. Haar zoon Simon xan Eeckliout, als haar erfgenaam. 
» » Zijn zoon Mr. Jan Baptist Theodoor van Eeckliout, als zijn erf

genaam. 
» 1798. Zijne dochter Johanna Elizabetli van Eeckliout, als zijne erf

gename. Zij was de huisvrouw van Johannes Cornelis Hoijnck 
van Papen drecht, kommandant der vesting Geertruiden berg. 

» 1857. Zijn zoon Mr. Cornelis Paulus Hoijnck van Papendreclit, 
wonende te Amsterdam, als erfgenaam zijns vaders. Hij lega
teerde dezen stoel aan het H. Kerstmisgilde en stierf 24 April 
1892 ; hij was het laatste mansoir der Katholieke Iloijnck's 
van Papendrecht. 

» 1892. Carolus Antonius Ludovicus baron van Hugenpoth tot Aerdt, 
lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, wonende te 
's Heerenberg, bij koop van het Gilde. 

» 1904. Zijn zoon Joannes Nepomucenus baron van Hugenpotli tot Aerdt, 
burgemeester van Bergli, wonende te 's Heerenberg, ingevolge 
zijne gift. 

Stoel No. 40. 

»  . . .  G e r i j t  J a n s z n  v a n  W a e r n o u t .  
»  . . .  S y m o n  v a n  d e r  D o e s .  
»  . . .  C l a e s  D i e r t .  
»  . . .  F l o r i s  G a e l  C l a e s z n , ook genaamd Floris Claes Diertszn of 

wel Floris Diert, bij. . . . 
» 1497. Zijn broeder Lotten Claes Diertszn, als zijn erfgenaam. 
» 1502. Zijn zoon Claas Diert Lottenszn, bij gift zijns vaders. Hij stierf 

in 1537. 
» 1537. Zijn zoon Huyg Claaszn  Gael ,  als erfgenaam zijns vaders. 
» 1553. Zijn broeder Mr. Lotten Gael Claeszn, bij zijne gift. 
» 1569. Zijne dochter Hillegond van Naerden Lottensdr, als erfgename 

haars vaders. 
» 1580. Hare zuster Alijdt Lottendocliter, als hare erfgename. Zij was 

de huisvrouw van Frederik Vogel. 
»  . . .  M a r i t g e n  A l l a r t s ,  b i j  . . .  .  

1) In het jaar 1430 bezat Claes Diert dezen stoel. 23 
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Anno 1ÖU4. Haar erfgenaam Dirck Franszn Tielman. 
» 1613. Mr. Dirk Deyman, bij koop van laatstgenoemde. 

» Zijne zuster Haesgen Comelisdocliter Deyman, als zijne erfge
name. 

» 1623. Hare zuster Cornelia Deyman, als hare erfgename. 
» » Oerrit Maertenszn Deyman, bij gift van zijne genoemde nicht. 
» 1647. Jor Mr. Frans de Kies van Wissen, licentiaat in de beide rech

ten, bij koop van laatstgenoemde. 
)) 1671. Zijn zoon Jor Frans de Kies van Wissen, als erfgenaam ziins 

vaders. 
J) 1683. Zijne zuster Eduarda de Kies van Wissen, als zijne erfgename. 

Zij was gehuwd met Jor Cornelis van der Dussen. 
» 1685. Haar zoon Jor Pieter van der Dussen, echtgenoot van Machteld 

van Honthorst, als haar erfgenaam. 
» Jor Jolian de Kies van Wissen, echtgenoot van Agatha van der 

Dussen, zuster van genoemden Jor Pieter van der Dussen, bij 
diens gift. 

» 1708. Zijn zoon Jor Adriaan Martinus de Kies van Wissen, als erf
genaam zijns vaders. 

» 1737. Zijne zuster Anna de Kies van Wissen, als zijne erfgename. 
Zij was gehuwd met Cornelis Oem van Zandelingen-Ambacht. 

» 1779. Hare dochter Agatha Margaretha Oem, vrouwe van Zandelin-
gen-Ambacht, als erfgename harer moeder. Zij was gehuwd 
met J°r Eduard Peter Ram van Schalkwijk, heer van Weerdesteyn. 

)) 1803. Hare dochter Timothea Maria Ram van Schalkwijk, als erf
gename harer moeder. 

» 1839. Haar moeizegger Arnout Willem baron van Brienen van de 
Groote Lindt, als haar erfgenaam. Hij was zoon van Willem 
Joseph en van Margaretha Timothea Joanna Ram van Schalk
wijk, de zuster van laatstgenoemde. 

J> 1857. Zijn zoon Mr. Jacob Diederik Lodewijk Emanuel baron van 
Brienen van Stadt, wonende te Wassenaar. 

» 1860. Zijn oomzegger Thierry Arnauld Laurent Baudouin d'Alsace 
prins d'Hennin, lid van het Wetgevend Lichaam van Frankrijk, 
wonende op het kasteel Bourlemont bij Neufchateau (Frankrijk), 
als zijn erfgenaam. 

Stoel No. 41. 

»  . . .  C l a e s  P o n s g e n s z o o n .  
»  . . .  G o e v e r t  C l a e s  P o n s e n z o o n .  
»  . . .  A e l b r e c h t  P o n s ,  bij 
» 1466. Zijn zoon Pieter Aelbrechtszn Pons, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1526. Zijn zoon Aelbrecht Pieterszn Pons, als erfgenaam zijns vaders. 
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A n n o  . . .  Z i j n  e r f g e n a a m  Bartholmeus Pons. 
» 1531. Zijn zoon Jacob Bartholmeuszn Pons, ook wel Jacob van 

Oosten genaamd, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1563. Mr. Mathijs Lambreclitszn van den Bosch, bij koop van laatst

genoemde. 
» 1581. Zijn zoon Lambrecht Matlüjszn van den Bosch, als erfgenaam 

zijns vaders. 
» 1613. Zijne zuster Cornelia Mathijs docht er, als zijne erfgename. 
» 1617. Haar zoon Mathijs Frederïkszoon Deyman, bij hare gift. 
» 1625. Zijn broeder Pieter Frederïkszoon Deyman, als zijn erfgenaam. 
» 1640. Zijne dochter Maria Deyman, als erfgename haars vaders. 
» 1647. Anna Wuytiers, bij koop van laatstgenoemde. Zij was de 

huisvrouw van Jor Mr. Frans de Kies van Wissen, licentiaat 
in de beide rechten. 

» 1671. Haar zoon Jor Frans de Kies van Wissen, als erfgenaam zijner 
moeder. 

» 1683. Zijne zuster Eduarda de Kies van Wissen, als zijne erfgename. 
Zij was de huisvrouw van Jor Cornelis van der Dussen. 

» 1685. Haar zoon J°r Pieter van der Dussen, als erfgenaam zijner 
moeder. Hij was gehuwd met Machteld van Honthorst. 

» » Zijne zuster Agatha van der Dussen, bij zijne gift. Zij was 
gehuwd met Jor Johan de Kies van Wissen, zoon van Jor Mr. 
Adriaan en Justina van Teylingen. 

» 1718. Hare dochter Eduarda de Kies van Wissen, Klopje als erfge
name harer moeder. 

» 1769. Hare zuster Anna de Kies van Wissen, huisvrouw van Cor
nelis Oem van Zandelingen-Ambacht, als hare erfgename. 

» 1770. Hare dochter Agatha Margaretha Oem, vrouwe van Zandelin
gen-Ambacht, als erfgename harer moeder. Zij was gehuwd 
met Jor Eduard Peter Ram van Schalkwijk, heer van Weerde-
steyn. 

» 1803. Hare dochter Timothea Maria Ram van Schalkicijk, als erfge
name harer moeder. 

» 1839. Haar moeizegger Arnoat Willem baron van Brienen van de 
Groote Lindt, als haar erfgenaam. 

» 1857. Zijne dochter Angelique Adelaïde Louise Caroline barones van 
Brienen, douairière van Simon Gerard d'Alsace prins d'Hennin, 
wonende te Parijs, rue Washington 20. 

Stoel No. 42. 

»  . . .  H a e g e n  D i r c k s z n ,  de vleeschhouwer. 
» 1417. Hobbe Boenen Haegenzoon. 
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Anno 1421. Aegt Haegensdocliter, bij ... . 
» 1423. Jan Dirk Tymanszn, b i j  . . . .  
»  . . .  P i e t e r  J a n s z n ,  a )  b i j  

1*J;80. Zijn broeder Mr. JacobJan Dirk Tymanszn, als zijn erfgenaam. 
» 1483. Dirk Janszn, bij gift van laatstgenoemde. 
» 1497. Zijn broeder Gerijt Janszn Vechter, als zijn erfgenaam. 
» » Zijne dochter Clemeijns Gerijt Janszn Vechterdr, begijn, als 

erfgename haars vaders. 
» 11.39. Hare zustei Hillegond Gerrit Jansdr, als hare erfgename. 

,» » Heer Gijsbert 2) Pieter Jordenszn, priester, bij gift voor zijn 
leven. 

» 1501. Jan Arentszn van Tuyl, bij gift van Hillegond voornoemd. 
» 1514. Zijn zoon Claas Janszn Schooten, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1515. Willem Dirckszn, de abt, bij koop van laatstgenoemde. 
» 1534. Zijn zoon Heer Gerrit Willemszn, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1543. Zijn broeder Henrick Willemszn de Roede, (ook wel de Roo 

genaamd), abt, als zijn erfgenaam. 
Ö 1580. Jan Pieterszn Deyman, bij koop van laatstgenoemde. De stoel 

werdopzijnen naam geboektonder zijnen uitdrukkelijker! wensch, 
dat die na zijnen dood zoude vervallen aan zijne dochter 
Cornelia Jansdochter. 

>*> 1585. Zijn goon Nanning Janszn Deyman, bij zijne gift. 
» 1592. Zijn zoon Cornelis Nanninyszoon Deyman, als erfgenaam zijns 

vaders. 
» 1606. Zijn broeder Gerrit Nanningszn Deyman, als zijn erfgenaam. 
» 1646. Zijn zoon Willem Deyman, bij gift zijns vaders. 
» 1670. Zijne zuster Margaretha Deyman, als hare erfgename. 
» 1687. Hare moeizegster Agatha Deyman, als hare erfgename. 
» 1703. Hare dochter Margaretha van Tlioorn, als erfgename harer moeder. 
» 1738. Haar moeizegger Zacharias Willebnrdus van Eeckhout, als 

haar erfgenaam. 
» 1767. Zijn oomzegger Henricus van Tetroode, als zijn erfgenaam. 
) 1822. Mr. Carolus Ludovicus van der Horst, bij aankoop van de 

erven van laatstgenoemde. 
)) 1857. Zijne weduwe Johanna G. S. van der Kun. 
) 1879. Jhr. Mr. Roger Karei Willem Yvo Diert van Melissant, advocaat 

te 'sHage, bij gift van laatstgenoemde. 
» 1887. Zijn broeder Jhr. Herman Jozef Frederik Jacob Diert van 

Melissant, als zijn erfgenaam. Hij was het laatste mansoir 
der familie Diert in Nederland. 

1) In 1478 werd hij vinder van het Gilde. 
2) Op eene andere plaats is zijn voornaam Jacob. 
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Anno 1891. Jan Joseph Godfried baron van Voorst tot Voorst, kolonel-
kommandant van het regiment Grenadiers en Jagers te 
's Hage,als erfgenaam van laatstgenoemde, zijnen neef. 

> V 

Stoel No. 43. 

» + 1431. Pieter Bartelmeuszn. 
» • • • Bartelmeeus, de zoon van Florijs Maertijnszn, bij ... . 
)) 1501. Zijne nicht Maclitelt Pietersdr, bij erfenis. 
» 1512. Haar neef Mr. Reijer Poiuvelszn, priester, als erfgenaam van 

laatstgenoemde. 
» 1539. Mr. Jacob Deyman, bij gift van laatstgenoemde. 
» 1543. Zijn broeder Pieter Frederïkszn Deyman, als zijn erfgenaam. 
» 1545. Zijne vrouw Margriet Cornelisdr, bij gift van hem. 
» 1563. Haar zoon Jan Pieterszn Deyman, als erfgenaam zijner 

moeder. 
» 1606. Zijne dochter Cornelia Jansdr. Deyman, als erfgename haars 

vaders. Zij stierf in 1609. 
» 1611. Haar zoon Pieter Philipszn van Paenderen, als erfgenaam 

zijner moeder. Hij stierf in 1624. 
» 1627. Zijn broeder Jan Philipszn Deyman, als zijn erfgenaam. 
}) » Zijn broeder Nanning Philipszn van Paenderen, als zijn erf

genaam. 
» 1640. Zijne dochter Cornelia van Paenderen, als zijne erfgename. 
» 1647. Mr. Jan Deyman van Paenderen Philipszn, als erfgenaam 

zijner genoemde nicht. 
» 1661. Zijn neef Johan Deyman, als zijn erfgenaam. 
» 1670. Zijne dochter Agatha Deyman, als erfgename haars vaders. 
» 1703. Hare dochter Margaretha van Tlioorn, als erfgename harer 

moeder. 
» 1718. Haar echtgenoot Dr. Johan van Eeckhout, bij gift van haar. 
» 1738. Zijne genoemde vrouw Margaretha van Tlioorn, als zijne 

erfgename. 
)} ^ Haar moeizegger Zacliarias Willebrordus van Eeckhout, als 

haar erfgenaam. 
» 1770. Zijn oomzegger Johannes Zacharias van Tetroode, als zijn 

erfgenaam. 
» 1802. Hetiricus Tlieodorus baron van WijJcerslooth van Greven-

machern, bij koop van laatstgenoemde. 
» 1824. Joannes Stephanus Schaep, echtgenoot van zijne zuster 

Maria Geertruyda barones van Wijkerslooth van Greven-
machern, als zijn erfgenaam. 
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Anno 1839. Johanna C. F. Charlê, tweede vrouw van genoemden Schaep 
en diens erfgenaam, nu echtgenoote van Friedrich Ludolf 
graaf van Westerholt. 

» 1881. Engelbertha Maria Bernardina Alouisa Augusta barones van 
Middachten, (met hare zuster Richmonde de laatste der 
familie van Middachten), echtgenoote van Gerardus Antonius 
Helmich van Baak, bij koop van het Gilde. 

» 1891. Haar zoon Johannes Bernardus Helmich, wonende op den 
huize Baak onder Steenderen, als erfgenaam zijner moeder. 

Stoel No. 44. 

»  . . .  R i s s e n t ,  dochter van Dirck van Dordrecht en weduwe van 
Claes van Wernen. 

»  . . .  M a c h t e l t ,  huisvrouw van Dirck, den zoon van Symon d'ouwen. 
»  . . .  M r .  J a n  R o e p e r , priester, onder-vicaris in de parochiekerk 

te Haarlem en pastoor te Valkenisse, bij gift van laatstge
noemde. 

» 1499. Zijne zuster Lijsbeth Arijsdochter Boeper, als zijne erfgename. 
» 1502. Haar zoon Mr. Frans Willemszn Roeper, priester, als erf

genaam zijner moeder en met consent van zijnen ouderen 
broeder Henrick Snel. 

» 1523. Zijne zuster Cornelia Willemsdochter, begijn op den Hof 
te Haarlem, als erfgename van haren genoemden broeder. 

» 1524. Hare moeizegster Lysbeth, de dochter van Henrick Willemszn 
Snel, bij hare gift. Zij stierf in 1572. 

» 1572. Haar kleinzoon Jan Arentszn van Veen, bij gift van haar, 
ingevolge begeerte van zijne moeder Margriet Jansdochter, 
die de oudste dochter zijner grootmoeder was. 

» 1608. Zijn broeder Arent Arentszn van Veen, als zijn erfgenaam. 
)} » Zijn oomzegger Arent Pieterszn van Veen, bij zijne gift. 
» 1623. Zijn zoon Jan Arentszn van Veen, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1651. Zijn zoon Cornelis van Veen, als zijn erfgenaam. 
» 1683. Zijn zwager Willem van Delden, als zijn erfgenaam. 
}) » Zijne oomzegster Maria Catharina van Zijl. bij zijne gift. 
» 1770. Haar zoon Simon van Eeckhout, als erfgenaam zijner moeder. 
)} » Zijne dochter Agnes Maria van Eeckhout, als erfgename 

haars vaders. 
» 1802. Hare zuster Catharina Angelina van Eeckhout, als hare erf

gename. 
» 1817. Hare dochter Elizabeth Anna Margaretha Roegiers, als erf

gename harer moeder. 



\nno 1822. Hare nicht Jolianna Cornelia Paulina Hoijnck van Papen-
drecht, religieuse van de orde van de Visitatie te Brussel, 
als hare erfgename. 

» 1859. Paulina Petronella Barbara ten Sande, echtgenoote van 
haren broeder Mr. Gornelis Paulus Hoijnck van Papendrecht, 
bij hare gift. 

» 1887. Haar moeizegger Paulus Johannes Maria Hanlo, wonende 
te 's Hage, als haar erfgenaam. 

» 1891. Zijne zuster Hortense Franciska Maria Hanlo, als zijne erf
gename. 

» 1893. Haar moeizegger Mr. Emilius Felix Maria Hanlo, griffier 
van den Raad van beroep te Zutphen, bij hare gift. 

Stoel No. 45. 

»  . . .  J a n , zoon van Willem Dirck Claeszoon. 
»  . . .  Z i j n e  d o c h t e r  . . . .  
» 1421. Dirk Bruijnszn, bij ... . 
» 1427. Zijn zoon Adriaan Dirkszn, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1453. Jacob Dirk Bruijnsz, bij ... . 
» 1459. Zijne dochter Catharina Dirksdr Hellebreker, als erfgename 

haars vaders. 
)) 1515. Haar zoon Jacob Dirkszn Hellebreker, als erfgenaam zijner 

moeder. 
» 1525. Zijne dochter Zuij Jacobsdochter, als erfgename haars vaders. 
» 1543. Cornelis Corneliszn Helmbreeker, x) als haar erfgenaam. 
» 1592. Zijne dochter Anna Cornelisdochter Helmbreeker, bij gift 

haars vaders. 
» 1622. Haar broeder Frans Corneliszn Helmbreeker, als haar testamen

tair erfgenaam. 
» 1625. Zijn oomzegger Mr. Cornelis Helmbreeker, organist, als zijn 

erfgenaam. 
» 1654. Zijn zoon Johannes Helmbreeker, bij gift zijns vaders. 
» 1656. Zijn broeder Mr. Cornelis Helmbreeker, als zijn erfgenaam. 
» » Jer Jan van Teylingen, (zoon van Augustijn en Maria Gosijen), 

bij koop van laatstgenoemde. Zijne vrouw was Elisabeth 
Crucius. 

» 1660 Zijn zoon Jor Augustinus van Teylingen, als erfgenaam zijns 
vaders. Hij stierf in Frankrijk en was ongehuwd. 

1) Hij wordt ook wel Hellebreker genaamd. 
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Anno 1669. Zijne moeder Elisabeth Crucius, wier eenig kind hij was, als 
zijne erfgename. 

» 1692. Jor Adrianus Cousebant, als erfgenaam van haar, die zijne 
oud-tante was. (N. B. zijn vader Judocus Cousebant was ge
huwd met Maria Crucius). 

1//0. Zijn zoon J°' Frangois Cousebant, heer van Waspik en Oud-
Alkemade, als erfgenaam zijns vaders. 

}) }) ZiJn zoon Floris Cousebant, heer van Waspik en Oud-
Alkemade, als erfgenaam zijns vaders. 

» 1800. Zijn zoon Jor Franciscus Bernardus Cousebant van Alkemade, 
als erfgenaam zijns vaders. 

1857. Prosper Cousebant van Alkemade, gepensioneerd luitenant 
der cavalerie, wonende te Doornik. 

Stoel No. 46. 

» 13/8. Heer Wouter van Zaenen, bij. . . . 
» 1406. Willem van Zaenen, raad van Haarlem, bij .... 
» 1423. Zijn zoon Claes van Zaenen, als erfgenaam zijns vaders. 

143 i. Zijn broeder Michiel Willemszn van Zaenen, schepen van 
Haarlem, als zijn erfgenaam. 

» 1466(?)Zijne zuster Lijsbet Willemsdochter van Zaenen, als zijne 
erfgename. Zij was de huisvrouw van Willem van Alkemade, 
genaamd van Poelgeest. 

1480. Haar moeizegger Jan van Schooten, zoon van Ysbrand en N. 
van Zaenen, ingevolge hare gift. 

. • . Steffen Henrickszn van Wissen, burgemeester van Haarlem 
en echtgenoot in tweede huwelijk van Eva van Waemelen, 
ingevolge koop. 

lol2. Zijne dochter Magdaleen Steffensdocliter van Wissen, als erf
gename haars vaders. Zij huwde met Claes Soutman Joost 
Dirickszn. 

1550. Haar zoon Steffen Claeszn Soutman, als erfgenaam zijner 
moeder. 

» 160-jr. Zijn zoon Dirck Steffenszn Soutman, burgemeester van 
Haarlem, als erfgenaam zijns vaders. 

1613. Zijn broeder Maerten Steffenszn Soutman, als zijn erfgenaam. 
Claas Joosten Soutman, bij gift van zijnen laatstgenoemden 
broeder (?) *) 

val' MlltenttlS Va\het,G"de ,an T3 Slaa' ,erme'd' da' C'aaS S0U,"M» ™ van Maerten Steffenszn Soutman; ,s dit laatste juist, dan was de naam van eerstgenoemde niet 
Claas Soutman, doch Claas Steffenszn Soutman; een C.aas Steffenszoon Soutman koJTn 



Anno 1627. Zijne oomzegster Cornelia Vlasmans, als zijne erfgename. 
» 1656. Hare nicht Maria Cruijthoff, bij gift van haar. 
» 1675. Jor Mr. Bartholmeeus de Kies van Wissen, (achterkleinzoon van 

Adriaan Janszn de Kies en Maritgen, de dochter van Claes 
Soutman en Magdaleen van Wissen Steffensdochter), als 
erfgenaam van laatstgenoemde. 

» » Zijn zoon Jor Jan Adriaan de Kies van Wissen, bij gift zijns 
vaders. Zijne vrouw was Gudula van der Wielen de Bisschop. 

» 1683. Zijne dochter Eva Maria de Kies van Wissen, als erfgename 
haars vaders. Zij huwde met: 1° Jor Pieter van Adrichem 
van Dorp, aan wiens aanteekeningen menige bijzonderheid 
omtrent de leden van het Gilde ontleend is; 2° Mr. Johan 
Bennebroek; 3° Jor Dirck Speijart van Woerden. 

» 1694. Haar eerste man Jor Pieter van Adricliem van Dorp, inge
volge hare gift. 

» 1713. Zijn zoon Jor Adriaan Joseph van Adricliem van Dorp, als 
erfgenaam zijns vaders. 

» 1770. Zijn oomzegger Philip Jan Gavellier van Adrichem, zoon van 
Joan en Joanna Maria Josepha van Adrichem van Dorp, de 
zuster van genoemden Adriaan Joseph, als zijn erfgenaam. 

» 1792. Zijn oomzegger Jor Johannes Ludovicus Maria Gavellier van 

de rekeningen der maaltijden van het Gilde over het begin der 17e eeuw herhaaldelijk voor als 
wijntapper te Haarlem. In 1613 was een Claas Joosten Soutman dienst van het Gilde en in de 
rekening van het Gilde over 1614 wordt vermeld dat : 

«Claes Joostenszn Soutman heeft op de laeste vergaederinge deser gilde gegeven twee taefe-
laeckens onder conditie hy of sijn broeder Maerten StefTenszn vinder ofte dienst werdende van 
taefelaeckens te leveren vry sal sijn.» Er is alzoo iets tegenstrijdigs in de voornamen van den vader 
der gebroeders Soutman, dat door mij niet is kunnen opgelost worden, ten ware zoude moeten 
worden aangenomen, dat Joostenszn foutief geschreven is voor Joost, wat mij het meest aannemelijk 
voorkomt met het oog op het volgende, dat voorkomt in eene oude genealogie der familie Soutman : 

Steffen van Wissen Henrickszn, burgemeester van Haarlem, huwde 1" Alidt Eeyers van 
Hoorn, die kinderloos stierf en het Weeshuis van Haarlem tot haar erfgenaam instelde ; 2°. Eva 
of Aeff van Waemelen Dircksdr, welke hem schonk een eenig kind : 

Magdaleen van Wissen ; zij huwde met Claes Soutman Joost Dirickszn, welboren man ende 
poorter tot Haerlem, die bij haar deze kinderen verwekte: 

A. Magdaleen Soutman h. Frans Janszn de Kies, die kinderloos stierf. 
B. Steffen Claeszn Soutman, die huwde met Catharina Dircks Hasselaersdochter eri bij haar 

verwekte: 
1. Dirck Soutman, burgemeester van Haarlem, kinderloos gestorven. 
'2. Lauris Soutman, kinderloos gestorven. 
3. Magdalena Soutman, welke huwde met Jan N. en hem baarde twoe dochters, van 

welke eene heette Cornelia Jans, die trouwde met Floris van Dijck. 
4. Maerten Soutman, die kinderloos stierf. 
5. Claes Soutman, kinderloos gestorven. 

c. Frans Soutman h. Sophia de Kies, kinderloos gestorven. 
u. Maritgen Soutman h. Adriaan Janszn de Kies, bierbrouwer te Haarlem. 

24 

- 185 — 



Adrichem (zoon van Jan Gerbrand, den broeder van genoem
den Philip Jan Cavellier van Adrichem en Cornelia Con-
stantia van Sasse van Ysselt), als zijn erfgenaam. 

Anno 1867. Zijn schoonzoon Mr. Casparus Florentius Ignatius Franciscus 
baron Hacfort van Ter Horst, als gehuwd met zijne dochter 
en erfgename Cornelia Gonstantia Gavellier van Adrichem. 

» 1876. Zijn schoonzoon Ferdinandus Maria Alexander Josephas 
baron van Wijnbergen, wonende te Arnhem, als gehuwd met 
zijne dochter en erfgename Antonia barones Hacfort van 
Ter Horst. 

Stoel No. 47. 

}) • • • Lijsbet Ghijsbert Dullertsdochter. 
» 1415. Agnies Dullert Gijsbrechtsdocliter, bij. . . . 
}) » Pieter Jordenszn, als haar erfgenaam. Zijne vrouw was 

Margriete Dullert Gijsbrechtsdochter, de zuster van genoemde 
Lijsbet. 

» 1477. Zijn zoon Claas Pieter Jordenszn, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1478. Zijn zoon Jacob Claaszn Pieter Jordenszn, als erfgenaam 

zijns vaders. 
» 1512. Zijn neef Mr. Willem Jelijszoon, priester, als zijn erfgenaam. 
» 1529. Eetsburg Jelijsdochter, krachtens zijne gift. Zij was de vrouw 

van Roelof Bol, wiens oomzegger was Gerrit Bol genoemd 
onder stoel No. 12. 

» 1569. Haar zoon Wolfert Roelofszn Bol, als erfgenaam zijner moeder. 
» 1580. Zijn broeder pater Mr. Willem Bol, als zijn erfgenaam. 
» 1613. Zijne erfgename Ael Joostendr. (Genoemde Eetsburg Jelijs-

dochter was hare moei). 
» Haar man Steven Franszn, als haar testamentair erfgenaam. 

» 1627. Lijsbeth Stevensdr, als erfgename van genoemden Steven 
Franszn, haren oud-oom. 

» 1661. Het H. Kerstmisgilde bij koop van laatstgenoemde. 
}) ® Anthonetta van Heijnsbergen, huisvrouw van Willem van 

Gennep, bij koop van het Gilde. 
»> 1682. Haar moeizegger Jacob de Goijer, als haar erfgenaam. 
® » Cornelis van Veen, bij koop van hem. 
» 1694. Hillegonda van Bergen, huisvrouw van Philippus van Gennep, 

bij koop van hem. 
» 1718. Haar zoon Johan van Gennep, als haar erfgenaam. 
» 1737. Willem Cloet, bij koop van hem. 
» 1770. Het H. Kerstmisgilde ingevolge zijne gift. 
» * Dr. Henricus Franciscus Bernard, bij gift van het Gilde. 

— 18(5 — 
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Anno 1817. Zijn zoon Dr. Josephus Clirysostomns Bernardus Bernard. 
Hij was eerst geneesheer te Haarlem, alwaar hij zich zooveel 
naam verwierf, dat de dichter Jan Frederik Helmers van 
hem zong in zijn dichtstuk »Haarlemmerhout: 

Ook ik zag reeds den dood mij nadren! 't denkvermogen 
Was reeds beneveld schier in dunnen damp vervlogen ! 

Mijn oog sloot zich voor het licht, mijn oor reeds voor 't geween ! 

Galenus Bernard sprak, — ziekte en dood verdween. 

Later werd hij successievelijk adjunct-maire van Haarlem en 
hoogleeraar in de medicijnen aan de universiteit te Leiden ; 
vervolgens eerste geneesheer van Koning Willem I. Hij over
leed te 's Bosch 16 Juni 1852, van zijne vrouw Wilhelmina 
van Beerenbroeck slechts een kind nalatende: Wilhelmina 
Bernard, geboren te Haarlem 24 September 1811, overleden 
te 's Hertogenbosch 26 Januari 1864. Zij erfde den stoel 
haars vaders, die echter overgeboekt werd in 

» 1858. op haren echtgenoot Mr. Franciscus Joliannes Emilius van 
Zinnicq Bergmann, raadsheer in het Gerechtshof van Noord
brabant en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
geboren te Lier 10 November 1807, overleden te 's Bosch 25 
Februari 1879. 

» 1879. Zijn zoon Mr. Emile Henri Joseph Marie van Zinnicq Berg
mann, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en 
rijksadvocaat te 's Bosch, als zijn erfgenaam. 

Stoel No. 48. 

» 1423. Claes van Zaenen Willemszn, bij ... . 
» 1434. Zijn broeder Micliiel Willemszn van Zaenen, schepen van 

Haarlem, als zijn erfgenaam. 
»  . . .  L i j s b e t h  W i l l e m s d o c h t e r  v a n  Z a e n e n , als zijne erfgename. 
» 1480. Hare zuster Baert Willemsdochter van Zaenen, ingevolge 

hare gift. 
» 1484. Jan Ysbrandszn van Schooien,  als erfgenaam zijner moeder 

N. (Baert ?) van Zaenen, huisvrouw van Ysbrand van Schooten. 
» 1487. Pieter Luytgenszn, bij koop van laatstgenoemden, Janv. Sch. 
» 1499. Zijn broeder Mr.  Simon Luytgenszn,  priester, als zijn erf

genaam. 
» 1501. Zijne oomzegster Ztuaen Simon Lepelaersdr, bij gift van haren 

genoemden oom, wiens zuster hare moeder was. 
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Anno lol7. Hare zuster Diewer Simon Lepelaersdr, als hare erfgename. 
» Hare dochter Baef, dochter van Jan, den zoon van Jan 

Amelgaertsdr van Schooten, bij gift van haar. Zij was de 
huisvrouw van Adriaen van Adrichem, zoon van Floris van 
Adrichem, jdie de zoon was van Dirck StefTenijs (eigenlijk 
van Wissen genaamd) en Beatris van Adrichem! en Eva 
Stickels. 

1580. Haar zoon Mr.  Jan Adriaenszn  van Adrichem , priester bii 
gift van haar. 1 

1606. Zijne zuster Dieuwer van Adrichem, (ook wel genaamd 
Dieuwer Adrians), huisvrouw van Ysbrand Ockers, bij gift 
door hem aan haar voor haar leven gedaan. Zij stierf in 
1608. 

1608. Albert Janszn, zoon van Jan Albertszn van Schagen en Aef 
\incents gezegd van Adrichem alias Stickels 1), (dochter van 
\ in cent Jacobszn, schout van Haarlem en Beatris van Adri
chem, de zuster van genoemde Dieuwer), bij gift van deze 
laatste, zijne oud-tante. 

1613. Zijne moeder Aef  je  Centen  S t icke ls  (= Aef Vincents gezegd 
Aan Adrichem alias Stickels) als zijne erfgename. 

1651. Haar moeizegger Albert Janszn Rering 2), ingevolge haar 
testament. 

1662. Zijn broeder Jacob Rering, als zijn erfgenaam. 
1682. Zijn zoon Franciscus Bering, ingevolge zijne gift. 

» 1/00. Zijn vader Jacob Rering, als zijn erfgenaam. 
» Agatlia Catharina van Groenhout, bij koop van hem. 

1713. Haai zoon Cornelis Bennebroek, als erfgenaam zijner 
moeder. 

1718. Zijne nicht Catharina Hegman, bij gift van hem. Zij gaf 
den stoel ten geschenke aan het Gilde. 

1784. Henricus Jacobus baron van Wijkerslooth, heer van Weerde-
stevn, bij koop van het Gilde. 

1817. Zijn zoon Cornelis Ludovicus baron van Wijkerslooth, heer 
van Schalkwijk, destijds professor in de godgeleerdheid aan 
het Seminarie te Warmond, later bisschop van Curium i.p.i., 
wonende te Oegstgeest, als erfgenaam zijns vaders. 

JtV" he,1 T 1701c,bevond zich ten sterfhuize van Dor Johan Braems te Haarlem eenetryptiek 
vnnAdnï^mF or,s van Adrichem en Aef Stickels. Op de deuren stonden: het manswapen 
van Adrichem, gekwarteleerd met dat van Wissen en het vrouwewapen van Stickels (een Esculaap-
_.i ), onder stond: Aef Adriaens Stichels wedue van Floris van Adrichem 1552 7 April- Pieter 
Floris van Adrichem 1553 26 Julij. P ' 

2) Glaas Jansin Rering was in 1679 bakker te Haarlem. 
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Anno 1857. Zijn broeder Franciscus Joannes baron van Wijkersloothj 
heer van Schalkwijk en Ollignies, als zijn erfgenaam. 

» 1869. Zijne dochter Jeanne Cornelie Valentine barones van Wijker-
slooth van Weerdesteyn, echtgenoote van Charles Eugène de 
Cadier baron de Veauce, wonende op het kasteel de Veauce 
in Frankrijk, als erfgename van haren vader. Zij stierf 18 
Juli 1885. 

» 1896. Deze stoel is krachtens artikel 3 der statuten van het Gilde 
ten behoeve van hetzelve vervallen verklaard, waarna het 
dien verkocht aan Lucie Marie Thérèse Wühelmine Thijssen, 
echtgenoote van Mr. Jean Philippe Rudolph Marie de Nerée 
van Babberich, lid van den Raad van State, wonende te 
's Hage. 

Stoel No. 49. 

}) • • • Huyge Jan Smyderszoon, ook wel genaamd Huyge Smeder. 
. . .  J a n  S m i e r .  

» 1421. Fye, Jan Symon Zuytvoet's zoon vrouw. 
» • • • Alveraet Jansdochter, ook wel genaamd Alveraet Heer Adriaans-

zuster *). 
» 1483. Claas Dirck Jan Lottenszn. 
» 1497. Zijn broeder heer Jan Dirck Jan Lottenszn, priester, bij 

erfenis van voornoemden Claas. 
» 1512. Zijn broeder Thijman Dirckszn, als zijn erfgenaam. 
» 1530. Zijn zoon Cornelis Thymanszn, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1567. Zijn zoon Tyman Corneliszn, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1580. Zijn zoon Jan Tymanszn, wonende te Amsterdam, als erfge

naam zijns vaders. 
» 1592. Zijn zoon Cornelis Tymanszn, als zijn erfgenaam. Hij woonde 

te Amsterdam. 
» 1620. Zijne zuster Weijntge Tymansdr, als zijne erfgename. 
» 1627. Haar zoon Claas Maertszoon, als erfgenaam zijner moeder. 
» 1632. Zijne nicht Duijfke of Columba van der Hulst, bij koop van 

hem. Zij was de huisvrouw van Pieter van Zeil. 
Ï> 1655. Hare zuster Margaretha van der Hulst, als hare erfgename. 
» » Haar moeizegger Frederick Cousebant. ridder, zoon van 

Franciscus en Adriana van der Hulst, ingevolge hare gift. 
» 1708. Zijn zoon Jor Willem Cousebant, als erfgenaam zijns vaders. 

4) Heer Adriaan was: Heer Adriaan Zuijtvoet, kapelaan van het Gilde. 
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Anno 1718. Zijne zuster Geertruyt Cousebant, weduwe van Mr. Jacob 
Bosschaert, als zijne erfgename. 

» 1737. Jor Frangois Cousebant, heer van Waspik en Oud-Alkemade, 
zoon van Adrianus, den vollen neef van laatstgenoemde 
Geertruijt, als haar erfgenaam. 

}) Mr. Cornelis Alardus Oem, heer van Zandelingen-Ambacht, 
bij gift van laatstgenoemde. Zijne vrouw was Anna de Kies 
van Wissen, dochter van Johan en Agatha van der Dussen. 

» 177 . Zijne dochter Agatha Margaretha Oem, erfdochter van Zan
delingen-Ambacht, douairière van Jor Eduard Peter Ram van 
Schalkwijk, heer van Weerdesteyn, als erfgename haars vaders. 

» 1817. Haar kleinzoon Franciscus Joannes baron van Wijkerslooth, 
heer van Schalkwijk en Ollignies, als haar erfgenaam. 

» 1869. Zijn zoon Cornelis Carel baron van Wijkerslooth van Weerde
steyn, oud-burgemeester van Ollignies, als zijn erfgenaam. 

» 1898. Zijn zoon Jhr. Mr.Jean Baptiste Louis Corneille Charles van 
Wijkerslooth van Weerdesteyn, lid van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht, wonende te Utrecht, bij gift zijns vaders. 

Stoel No. 50. 

^ • • • Aecht Jacob Janszoon Hagensdochter. 
» 1422. Pieter Droem Jacopszoon. 
» 1464. Dirck Luytgenszn, de vleeschhouwer, bij . . . 

1^97. Zijn zoon Cornelis Dirck Luytgenszn, als erfgenaam zijns 
vaders. 

» 1517. Zijne nicht Hïllegond Huijyendr., als zijne erfgename. 
)} Haar zoon Ysbrand Claaszn, bij gift zijner moeder. 

1563. Zijne oud-oomzegster Diemver Claasdr, als zijne erfgename. 
158o. Haar zoon Dirck Vredericxzn, als erfgenaam zijner moeder. 
1604. Cornelis Claaszn van Rijcke, brouwer in den Olyphant te 

Haarlem, bij koop van denzelve. 
1627. Zijne dochter Cornelia van Rijcke, als erfgename haars vaders. 

Zij was gehuwd met .... Colterman. 
» 1633. Haar zoon Mr. Cornelis Colterman, als erfgenaam zijner 

moeder. 
» 1649. Zijne nicht Agatha Bal Pietersdr., als erfgename van haren 

neef. 
® ® Haar kleinzoon Mr. Bernardus of Barend Cousebant, zoon van 

Franciscus en diens eerste vrouw Wivina van Rijcke (zijne 
tweede vrouw was Adriana van der Hulst), als haar erfgenaam. 

}) }) Zijne vrouw Reijnildis Vemim{of van der Nim), bij gift van hem. 



Anno 1655. Haar zoon Cornelis Cousebant, als erfgenaam zijner moeder. 
Hij huwde met Geertruy Wiedenes gezegd Baen. 

» 1726. Zijn zoon Outgerus Cousebant, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1769. Zijn oomzegger Hendrik van Wijde, als zijn erfgenaam; hij 

was de zoon van Hendrik van Wijck en Teresa Cousebant. 
» » Zijne nicht Justina de Kies van Wissen, dochter van Johan 

en Agatha van der Dussen, en douairière van den hofraad 
Jor Mr. Johan Wittert, bij gift van haren genoemden neef. 

)) 177 . Haar zoon Mr. Johan Eduard baron Wittert, heer van Col-
verschoten, als erfgenaam zijner moeder. 

» 1792. Cornelius Henricus Joannes Anthonius Franciscus baron 
Speijart van Woerden, als echtgenoot van Maria Johanna 
gravin Wilczewska, de oomzegster en erfgename van laatst
genoemde. 
N. B. Deze stoel is later overgeboekt ten haren name, omdat 
die op haren naam behoorde te staan. 

» 1857. Zijn kleinzoon Alexander Lambertus Theodorus Allardus 
Grisart, overleden te 'sHage 1 Januari 1897. (Hij was zoon 
van Wilhelmus en Maria Justina barones Speijart van 
Woerden). 

» 1897. Zijne dochter Anna Maria Emïlia Rosalia Grisart, wonende 
te 's Hage, als zijne erfgename. 

Stoel No. 51. 

»  . . .  M a c h t e l d  H u y g e  S m y d e r s .  
» 1421. Fye, Jan Symon Zuytvoet's zoon vrouw. 
»  . . .  A r e n d  J a n s z o o n  Zuytvoet, zoon van genoemde Machteld. 
» 1480. Heer Jan Dirck Jan Lottenszn, priester, ingevolge zijne 

gift. 
» 1512. Zijn broeder Tliijman Dirckszn, als zijn erfgenaam. 
» 1514. Zijne vrouw Willemijn Claesdr, ingevolge zijne gift. Zij stierf 

in 1540. 
» 1543. Haar zoon Cornelis Thymanszn, als haar erfgenaam. 
» » Zijne vrouw Duijf Jansdr, ingevolge zijne gift. 
» 1585. Hare dochter Trijn Cornelis Tymanszndochter van Paenderen 

ingevolge hare gift. 
» 1613. Aechjen of Agatha Pietersdochter, huisvrouw van Cornelis 

Claaszn van Rijcke, brouwer te Haarlem, bij koop van haar. 
» 1633. Hare kleindochter Magdalena Cousebant, ingevolge hare gift. 
» 1638. Haar broeder Mr. B er nar dus of Barend Cousebant, ingevolge 

hare gift. 
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Anno 1668. Zijn zoon Cornelis Cousebant, als zijn erfgenaam. 
» 1713. Zijn zoon Outgerus Cousebant, als erfgenaam zijns vaders. 

» Jonker Dirck Speijart van Woerden, bij koop van hem. 
1737. Zijn zoon Jor Johan Petrus Speijart van Woerden, als erf

genaam zijns vaders. 
Zijne halve zuster Joanna Maria Josepha van Adricliem van 
Dorp, echtgenoote van Joan Gavellier, ingevolge zijne gift. 

# 1767. Haar zoon Jan Gerbrand Cavellier van Adricliem, als erfge
naam zijner moeder. 

1800. Zijne weduwe Barbara van der Does, als zijne erfgename. 
(Zij was zijne tweede vrouw). 

1817. Hare stiefkleindochter Cornelia Constantia Cavellier van 
Adrichem, ingevolge hare gift. Zij was de echtgenoote van Mr. 
Caspar F. J. F. baron Hacfort van Ter Horst 

# 1867. Hare dochter Eugenia Maria Josepha Francisca barones 
Hacfort van Ter Horst, echtgenoote van Ludovicus Johannes 
Gerbrandus Hubert Maria Smits van Hattert, wonende te 
Vierlingsbeek, als erfgename harer moeder. 

}' Haie zuster Antonia Maria Leopoldina barones Hacfort van 
Ter Horst, echtgenoote van Ferdinandus Maria Alexander 
Josephus baron van Wijnbergen, wonende te Arnhem, bij 
overboeking. 

Stoel No. 52. 

»  . . .  J a n  H u y g e n z o o n .  
»  . . .  D i r c k  G h e r i j t  W y e n z n .  
>} • • • Lijsbeth Dirck Gherijtszoons iveduwe, bij 
» 1427. Gheertruyd Jan Hoenen dochter, als erfgename harer moeder. 
» 1461. Haar zoon Pieter Hoen, als erfgenaam zijner moeder. 
» » Zijn broeder Floris Hoen ingevolge zijne gift. 
» 1480. Zijne dochter Maritgen, als erfgenaam haars vaders. 
» loOl. Pieter Janszn Raet, ingevolge hare gift. 

1514. Zijn zoon Jan Pieterszn Raet, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1560. Dirck Jacobszn de Vries, als zijn erfgenaam. 
}) )} Zijn neef Pieter Janszn Raet, schepen van Haarlem, bij gift 

van denzeive. Hij stierfin 1573. 
1580. Zijn zoon Jan Pieterszn Raet, als erfgenaam zijns vaders-

Hij woonde te Delft. 
1606. Zijne zuster Femmitge Pietersdr Raet, huisvrouw van Anthonij 

van Halewijn, brouwer te Haarlem, als zijne erfgenaam. Zii 
stierf 11 Mei 1612. 

» 1613. Haar man Anthonij van Halewijn, brouwer, als haar erf
genaam. 



Anno 1621. Zijn zoon Coenraat van Halewijn (of Alewijn), als erfgenaam 
zijns vaders. 

» 1630. Zijne vrouw Maritge Cornelisdr Cousebant, ingevolge zijne gift. 
» 1642. Haar zoon Cornelis van Halewijn, als erfgenaam zijner moeder. 
» 1655. Het H. Kerstmisgilde, bij koop van denzelve. 
» » Dirckde Wael, ingevolge gift van het Gilde. Hij stierf kinderloos. 
» 1682. Zijn broeder Joan de Wael, heer van Ankeveen, als zijn erf

genaam. 
» 1726. Zijn zoon Adriaan Govert de Wael, heer van Ankeveen, als 

zijn erfgenaam. 
» » Zijne zuster Elisabeth de Wael van Ankeveen, vrouwe van 

Ankeveen, als erfgename haars vaders. 
» 1771. Haar neef Jan Hendrik baron van Wassenaer, heer van Alke

made, als haar erfgenaam. 
» 1802. Arnout Jan van Brienen, heer van de Groote Lindt en 

Dorsmond, echtgenoot van Sophia Maria van Half-Wassenaer, 
bij overneming van laatstgenoemde. 

» 1806. Zijn zoon Willem Joseph baron van Brienen, heer van de 
Groote Lindt en Dorsmond, als erfgenaam zijns vaders. 

» 1857. Marie Philippine Mathilde Eugenie Ghislaine barones van der 
Linden d'Hoogvorst, douairière van zijnen kleinzoon Hendrik 
Johan baron van Brienen, als moeder en voogdes over hun 
eenig kind Marie Elisabeth Caroline Josephine Ghislaine 
barones van Brienen. x) 

» 1887. Bij besluit der vergadering van het Gilde is deze stoel aan 
hetzelve vervallen verklaard. 

» 1888. Mr. Richard Jan Willem Cornelis de Nerée van Babberich en 
Camphuijsen, wonende op Babberich, bij koop van het Gilde. 

» 1892. Zijn zoon Mr. Jean Philippe Rudolph Marie de Nerée van 
Babberich, lid van den Raad van State, wonende te 's Hage. 
als erfgenaam zijns vaders. 

Stoel No. 53. 

. . . Dirck Heinrickszn, tappoentgen. 

. . . Symon van Schooten. 

. . . Zijn zoon Symon van Schooten, als zijn erfgenaam. 

. . . Cornelis Willemszn Verbronchorst. 
1514. Zijne vrouw Frederica Symonsdochter van Schooten, bij gift 

van hem. 

1) Zij overleed ongehuwd te Pau 22 Mei 1882. 
25 
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Anno 1519. Magtelt Jordensdochter, huisvrouw van Simon Spijcker 
Dirckszn, ingevolge hare gift. 

1551. Hare dochter Anna Simonsdr Spijcker, als erfgename harer 
moeder. 

}) }) Hare zuster Catrijn Simonsdr Spijckers, bij koop van haar. 
1594. Haar zoon Wouter Roelofszn, als erfgenaam zijner moeder. 

» Zijne zuster Cornélia Roeien Trijn Spijckers dochter, bij koop 
van hem 

16 . Haar neel Simon Corneliszn Spijckers, broodbakker te Haar
lem, ingevolge haar legaat. Hij stierf in 1640. 

1642. Zijne vrouw Grietje Pietersdr, ingevolge zijn testament. 
1655. Hare dochter Comelia Spijckers, als erfgename harer moeder. 

)} » Hercules Schatter, bij koop van haar. 
)} » Het H. Kerstmisgilde, bij koop van hem door den boek

houdende vinder,den heer van Berkenrode, (zijnde Jor Henderick 
van Alkemade, wonende op het Huis te Berkenrode). 

» 1670. Gerrit Pieterszn van Dijck, wijnkooper te Haarlem, bij koop 
van het Gilde. 

» 1682. Zijn zoon Pieter van Dijck, als zijn erfgenaam. 
» 1737. Zijne dochter .... van Dijck, als erfgename haars vaders. 
}) » Joan Cavellier, bij koop van haar. 

17/9. Zijn zoon Jan Gerbrand Cavellier van Adricliem, als erfge
naam zijns vaders. 

» 1820. Zijne kleindochter Oliviera Leopoldina Carolina Tlieodora 
Maria Cavellier van Adricliem, echtgenoote van Jhr. Ludovicus 
Johannes Baptista van Sasse van Ysselt, lid der Eerste Kamer 
der St. Gen1., wonende te Boxmeer, als erfgename haars 
grootvaders. 

1892. Haar zoon Jhr. Joannes Ludovicus Leopoldus Pacificus Maria 
van Sasse van Ysselt, oud-postdirecteur, wonende te Vechel, 
als erfgenaam zijner moeder. 

Stoel No. 54. 
} )  . . .  W i l l e m  C l a e s  H e i n r i c k s z n .  
)> 1478. Zijn broeder Jan van Schooten, die den stoel van hem nam. 
»  . . .  S y m o n  v a n  S c h o o t e n .  
)} • • • Zijn zoon Symon van Schooten, als zijn erfgenaam. 
} )  • • •  C o r n e l i s  W i l l e m s z n  V ' e r b r o n c l h o r s t .  

1514. Zijne vi'ouw Frederica Symonsdochter van Schooten bii gift 
van hem. 

1519. Haar neef Simon Spijcker Dirckszn, bij gift van haar. 
1524. Zijn zoon Dirck Simonszn Spijcker, als erfgenaam zijns vaders. 

Zijne vrouw was Mary Stevens. 
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Anno 1549. Zijn zoon Cornelis Spijcker, als erfgenaam zijns vaders. 
» 1580. Zijn broeder Mr. Dirck Spijcker, secretaris, ingevolge zijne 

gift. 
» 1613. Zijn oomzegger Simon Corneliszn Spijckers, broodbakker te 

Haarlem, als zijn erfgenaam. Hij stierf in 1640. 
» 1642. Zijne vrouw Grietge Pietersdr, ingevolge zijn testament. 
» 1655. Hare dochter Cornelia Spijckers, als erfgename harer moeder. 
» » Hester Tijngs Ban, huisvrouw van Hercules Schatter, bij koop 

van haar. Zij was de dochter van Mathijs Ban en Hesther Tijng. 
» » Het H. Kerstmisgilde, bij koop van haar door den boekhou

dende vinder, den heer van Berkenrode, (J°r Henderick van 
Alkemade, wonende op het Huis te Berkenrode). 

» 1675. Jan Adriaan de Kies van Wissen, bij koop van het Gilde. 
Zijne vrouw was Gudula van der Wielen de Bisschop 

» 1683. Zijne dochter Eva Maria de Kies van Wissen, als erfgename 
haars vaders. Zij huwde met 1° Jor Pieter van Adrichem 
van Dorp, aan wiens aanteekeningen menige bijzonderheid, 
welke in dit hoofdstuk is vermeld, ontleend is ; 2° Mr. Johan 
Bennebroek ; 3° Jor Dirck Speijart van Woerden 

» 1718. Haar zoon Adriaan Joseph van Adricliem van Dorp, als erf
genaam zijner moeder. 

® » Zijne vrouw Cornelia Elisabetli Buyck van Swieten, inge
volge zijne gift. 

» 1770. Hare schoonzuster Joanna Maria Josepha van Adrichem van 
Dorp, echtgenoote van Joan Cavellier, als hare erfgename. 

» » Tlieodora Maria Wijnoltz, echtgenoote van Cornelis Jacob 
Gillès !), ingevolge de gift van een der zonen van Joan 
Cavellier voornoemd. 

» 1781. Haar moeizegger Louis Micliel Gillès, als haar erfgenaam. 
» 1817. Zijn zoon Ludovicus Joliannes Jozeplius Gillès, als erfgenaam 

zijns vaders. 
» 1878. Zijn zoon Jean baron Gillès de Pelicliy, wonende te Ant

werpen, als erfgenaam zijns vaders. 

Zooals men uit bovenstaand stoelenboek zal hebben gezien, zijn de 
rekeningen en ledenlijsten van het Gilde, vermits dat boek daaruit grooten-
deels is samengesteld, eene rijke bron voor de genealogie van verschillende 
families. Dit bleek reeds in het jaar 1770 aan het lid van het Gilde Jacob 

1) Zie de eigenaars van stoel No. 35. 
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<Tael, destijds wonende op het Hof te Watering, want hij maakte uit voor-
schieven bescheiden een stamboom op, dien ik, met eenige aanvullingen 
\an mij, hiei laat volgen, omdat die betreft de familie Gael, welke, zoolang 
zij bestond, voortdurend leden aan het Gilde geleverd heeft, en van wie 
ook meerderen in deszelfs bestuur zaten. 

De genealogie is als volgt: 

I. Jan Floriszn Gael, eigenaar van de stoelen No. 16 en 26. Zijne 
vrouw was Yonefie N. 1). Zijne kinderen waren: 

A. Floris Gael Janszn, die stierf omstreeks het jaar 1460 en de stoelen 
Nos. 16 en 26 bezat. 

B. Dirc Gael, die niet in de genealogie genoemd wordt doch wel in de 
(Tilderekening van 1461, omdat hij in dat jaar aan het Gilde afdroeg 
wat zijn toen overleden broeder Floris Gael Janszn daarvan onder 
zich had nagelaten. 

c. Nicolaes Janszn Gael, die volgt sub II. 
II. Nicolaes Janszn Gael, huwde volgens de genealogie van Jacob Gael 

met Elisabeth Lottensdr. 
Hij had blijkens dienzelfden stamboom tot zoon Lotten Gael. Het 
wil mij voorkomen, dat zulks eene vergissing is en dat Lotten 
Gael een zoon was van Claes Diert, den eigenaar van stoel No. 40. 
wat ik hieruit vermeen te kunnen afleiden, dat bedoelde Lotten 
Gael in de gilderekeningen genoemd wordt Diert. Alzoo zal m. i. 
de sub la genoemde Floris Gael Janszn stoel No. 26 gelaten 
hebben aan Floris Diert Glaeszn, ook wel genaamd Floris Gael 
Claeszn, wiens erfgenaam was diens broeder Lotten Diert Claeszn; 
tot staving dezer zienswijze kan ik mij beroepen op den volgenden 
post der ontvangsten van de rekening van het Gilde over 1497: 

Item (ontf.) van Lotten Claeszn van Florijs, sijns broeders, ticee stoelen 
op hem bestorven 

en op hetgeen als volgt in de ledenlijst van datzelfde jaar voorkomt; 

Lottin Claes Diertszn van Florijs Gael, sijn broeder, gecomen van 

1) Tenzelfden tijde, waarin hij leefde, was lid van het Gilde Claes Diert, als eigenaar van stoel 
No. 40. Diens zonen heetten Floris Diert. ook wel Floris Claes Diertszn, of Floris Gael Claeszn 
genaamd, — en Lotten Claes Diertszn; laatstgenoemde had een zoon, Claas Diert Lottenszn ge
naamd, die in 1537 stierf, nalatende een zoon, Huyg Claaszn Gael geheeten, alsmede eenen zoon 
Mr. Lotten Gael Claeszn genaamd, die twee dochters had: Hillegond en Alijdt. 

Het is waarschijnlijk, dat deze Diert'en de Gael's bestonden, van wie in den stamboom van 
•lacob Gael de rede is en dat hun stamvader, Claes Diert genaamd, de broeder was van Jan Floriszn 
Gael. 

In 1406 bezat Baertraet Florijs Galen den stoel No. 20. 
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Gerijt Janszn van Warmont; een stoel *). Deselve noch van synen 
voorn, broeder, is gecomen van Jan Florijs Galenzoon; een stoel. 2) 
Is mijne opvatting juist dan zal niet Nicolaes Janszn Gael, zooals in 
de genealogie staat, gehuwd zijn geweest met Elisabeth Lottens, 
daargelaten nog de vraag of er wel ooit een Nicolaes Janszn Gael 
bestaan heeft, maar zal die vrouw de echtgenoote geweest zijn van 
Floris Diert Claeszn. De zoon van dezen Diert was: 

III. Lotten Diert genaamd Gael; deze, ik laat nu in het midden van 
wien hij een zoon was, huwde volgens de genealogie van Jacob Gael 
met Elisabeth Zevers, dochter van Andries en Margariet van Gagelen-
berg ; hij verwekte bij haar deze kinderen : 

A. Nicolaes, die volgt sub IV. 
B. Aleid Gael, die volgt sub IV«. 
c. Mr. Huyge Lottenszn, priester, gestorven omstreeks het jaar 1519. 

IV. Nicolaes Gael, ook wel genaamd Claas Diert Lottenszn, schepen 
van Haarlem, stierf in 1 537, als wanneer hij in de Gilderekening heet 
Glaes Lottynszn; bezat stoel No. 40; huwde 1° Catharina Vendal; 
2° Alijt van Oudschooten Pouwelsdochter. Zijne kinderen waren ex 2a : 

A. Jan, die volgt sub V. 
B. Huyg, niet in de genealogie genoemd doch wel bedoeld in de Gilde-

rekening van 1537; bezat stoel No. 40. 
c. Mr. Lotten, ook niet in de genealogie genoemd, doch wel in de 

Gilderekening van 1553, waarin over hem het volgende voorkomt: 

(Ontv.) van meester Lottyn Claeszn Gael van een stoel, hem gegeven 
by Huych Claeszn, zynen broeder, daeraf Jan Claeszn, zijn broeder, 
seyde kennisse te hebben; hij had deze kinderen : 

1°. Hillegond, die omstreeks 1580 stierf en denkelijk met 
eenen van Naerden huwde. 

2°. Alijdt Lottendochter, die trouwde met Frederik Vogel. 

V. Jan Gael, burgemeester van Haarlem, eigenaar van stoel No. 26, 
huwde 1564 Erminia van Beresteyn, dochter van Cornelis en Catharina 
van Oudschooten. Hun zoon was: 

VI. Claas Gael, woonachtig te Delft; huwde Cornelia Bruynzeels, dochter 
van  Hieronymus ,  muntmees te r -generaa l .  Hun zoon was :  

VII. Jan Gael, die tot zoon had: 
ï l l l .  G e r r i t G a e l ;  hij was dezelfde als de Mr. Gerhard Johanszn Gael, die 

volgens het Maandblad «De Nederlandsche Leeuw" 1904 blz. 4, 

-1) Stoel No. 40 n.1. 
2) Stoel No. 20 n.l. 
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. huwde met Maria Jacobsdochter Sonmans, zoodat zijne moeder eene 
van Berckel moet geweest zijn. Hun zoon was: 

IX. Jan Gael, raad in den Souvereinen Raad en Leenhove van Brabant 
te s Hage. Volgens gemeld Maandblad 1904 blz. 5 werd hij geboren 

*0tt6rdam f Februari ^72 en stierf hij te 's Hage 16 Maart 
1731 ; zijne echtgenooten waren 1®. Catharina Frederiksdochter 
bluysken ; 2». Josina van Vredenburch. Zijn zoon was: 

X. Jacob Gael, woonachtig op het Hof te Wateringen, wiens zoon was: 
XI. Jolian Gael, raad der stad Leiden en secretaris van het Hoogheem

raadschap van Rijnland. Had tot zoon: 
XI. Diederïk van Leyden Gael van Vlaardingen. 

Ex IVa. 

IVa. Aleid Gael, hiervoren onder III sub B genoemd, bezat stoel No. 17 en 
huwde met Jan van Ylpendam, bezitter van stoel No. 28. Zij had
den eene dochter: 

V. Margariet van Ylpendam, die huwde met Allaert van Waemelen, 
die hem schonk : 

VI. Henrick van Waemelen, burgemeester van Haarlem, overleden in 
1574. Zijne dochter was : 

VII. Catrijn van Waemelen, die huwde met Mr. Herbert Stalpert van der 
Wiele, rentmeester-generaal van Kennemerland en hoogheemraad 
van Rijnland. Hunne kinderen waren : 

A. Cornelis Stalpert van der Wiele, die kinderloos stierf. 
B. Anna Stalpert van der Wiele, die volgt sub VIII. 
c. Maritge Stalpert van der Wiele. 

VIII. Anna Stalpert van der Wiele, huwde Mr. Cornelis de Nobelaer, heer 
van Burgst (bij Breda), wien zij schonk : 

A. Hendrik de Nobelaer, priester. 
B. Daniël de Nobelaer, priester. 
c. Maria de Nobelaer, die volgt sub IX. 
D. Justus de Nobelaer, heer van Burgst en Oude Tonge. 

IX. Maria de Nobelaer, huwde Floris van Arkel Rudolphszoon, wien zij 
schonk : 

X. Rudolph van Arkel, heer van Broekhuijsen en Burgst; hij huwde 
met Philippina Staunton, bij wie hij verwekte: x) 

1)  Men z ie  echter  Taxani lr ia  IX blz .  209  en  v lgd.  O 
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A. Flor is van Arkel. 
B. Frangois van Arkel, heer van Broekhuijsen en Burgst. 
c. Ferdinand van Arkel, heer van Broekhuijsen. 

Van Jacob Gael, die dezen stamboom samenstelde, bestaat nog het 
volgend schrijven, dat ook in het archief van het Gilde berust en 
waaruit blijkt hoezeer hij in deze vereeniging belangstelde : 

HOOG EDEL GEBOORE HEER *) 

Ik hebbe my ten uyterste vereert gevonden door UHEdG. missive, 
houdende informatie, dat Heeren Deeken en Vinders van het aloude Kersmis-
(jilde voorneemens zijn om 't zelve weeder om in train te brengen, dog was niet 
tveynig gefrappeert teff'ens te vernemen het abusieve begrip waarin dezelve 
zijn, dat Jacob Gael in den jaere 1737 zoude zyn overleede en daardoor de 
stoel No. 26 zoude vacant zijn. 

Ik kan TJHEdG. verzeekeren, dat dezelve stoel op den 10 Mey 1731 by 
ooverlyde van wyle mijnheer Vader, in desselfs leeve raadsheer in den Edele 
Souveraine rade van Braband ende Lande van Overmase, op my Jacob Gael, 
zijn WelEdG. eenige nagelaate zoon en universeele erfgenaam is oovergeboekt 
ende dat ik door Gods onverdiende goedheyd nog in een gewenschte welstand 
leeve ende dus niemand buyte my of dien ik daartoe zoude willen verkiesen tot 
die plaats geregtigt is. 

Ik vlye my dat U HoogEdeleGeb. my nader van de tijd der vergaede-
ring van het Gilde zal gelieve te informeeren, in welker standhouding ik 
my vooral interesseere uyt hoofde van desselfs oudheid en het deel dat myne 
voorouders waarschijnlijk in deszelfs oprigting hebben gehad; ikvinde reets in 
den jaere 1406 Jan Gael als lid van het H. Korsgilde, -) waervan ik in de 
9e generatie afstamme, ende hebben myne voorouders haare agting voor het-
selve Gilde steeds getoont door een verbott aan haare descendenten om die 
plaats immer te veralieneeren. 

Ik verblyde my by deese geleegenheid by UHEdGeb. bekent te zijn ge
worden, beueele my in desselfs vriendschap en blyve met alle agting HoogEdele 
Geboore Heer 

Op ' t  Hof  te  Water ing  UHED.GEBOORE DW. DR. 
3 Junii 1770. j. GAEL. 

1) De geadresseerde was Cornelis Oem van Zandelingen-Ambacht, wonende te Haarlem. 
'2) Jacob Gael wist dus blijkbaar niet, dat de vader van Jan Gael, Florijs Gael, reeds in 1385 

lid van het Kerstmisgilde was. 
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H O O F D S T U K  I V .  

De Gildemaaltijden en het spijzen der armen. 

Zooals wij aan liet einde van het Ie Hoofdstuk reeds zagen had het 
H. Kerstmisgilde behalve de viering van het Kerstfeest ook nog ten doel 
het beoefenen der liefdadigheid jegens de armen en het bevorderen van 
liet gezellig verkeer onder deszelfs leden. 

Onder de plaat van Matham wordt dit, zooals wij eveneens zacren 
aldus vermeld: ° ' 

(het Gilde is gesticht) om langhe tijt 't selffde te conserveren 
in deucht, in even, allernet sy vrolick waven. 
Dertien opvechte avmen daev oock vergaven, 
die sy openbaren haev jonsV met soet gliescal 
en dienen eev sy selffs om feten haev moghen paren. 

Gelijk zulks in dit gedicht gezegd wordt, waren het voornamelijk 
de Gildemaaltijden, waarop de beide laatstgemelde doeleinden van het 
Gilde tot hun recht kwamen en daarom zal ik ook nog mededeelen wat uit 
de gilderekeningen over die maaltijden blijkt, te meer omdat dit eene 
viij aaidige bijdiage oplevert tot de kennis van het leven onzer voorouders. 

Blijkens het Ruige boek hield het Gilde reeds van af den eersten 
tijd van zijn bestaan s jaarlijks een of twee maaltijden, want daarin komt 
toch de \olgende opgave voor van hetgeen de gildebroeders en zusters in 
het jaar 1374 verorberden op den maaltijd of de maaltijden, die zij toen 
hielden en van hetgeen zij verder daarvoor uit te geven hadden : 

in den eersten 1 half coe. 
2 vaten biers. 
erweten ; roesinen 
butter 
wijn 
loce ende sout 
mostaert ende appel 
as ine 

9 gansen 
2 casen 
soete melcke 
hoppen bier 
300 broets 
van bosteyden te bakken 22 sc. 
eyeren 
van coe sclaen 4 sc. 
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5 pont karsen 
den pipers 4 sc. 
van den bier te dreghen 
It. Gorstriaen die coc 12 sc. 
ende den groeten knecht 3 sc. 
ende den anderen knecht lV2sc. 
item van hanscoen 1 sc. 
Dit is in de herbarghe te belisier i) 
gheven: 

in den eersten (den) waert 8 sc. 
item die maecht 2 sc. 
item van scotelen ende kannen 
verliesen ende te huren 4 sc. 

SUMMA 21 pd ende 5V2 sc. 

van allen cost. 

Zooals uit bovenstaande opgave blijkt werd dit maal of werden deze 
beide maaltijden te Haarlem in eene herberg gehouden en werden zij op
geluisterd door muziek, vermits er ook voor pijpers betaald werd. 

Over den maaltijd of de maaltijden, die het Gilde in 1375 hield, bevat 
het Ruige boek slechts het volgende : 

Dit is die harbarghe te belisier Item te kaersen 2 gr. 
srheven : Item van scotelen ende kan-
In den eersten den wart nen te huren 3 sc. 
Item der macht 2 sc. Hier jeghens coemt den ghilde te 
Item den koe 12 sc. baten van den cost, die int ghilde 
Item 3 knechts in die koe- ghedaen wairt, 20 pond smeers, 
ken elcks 2 gr. elc pond 13 sc., facit '22 gr. ende 
Item van kannen ende scoe- 4 (d ?). 
telen te verliesen 2 gr. 

Uit laatstgemelde opgave valt op te maken, dat de leden van het 
Gilde aanvankelijk zeiven moesten betalen wat zij op deszelfs maaltijden 
opaten en dronken. Hieruit laat zich ook verklaren, dat in de ledenlijsten 
van 1372 en 74 achter de namen der leden aangeteekend staat, dat zij be
taalden. 

Van de maaltijden of den maaltijd, die het Gilde in 1376 hield, 
bevat het Ruige boek de navolgende specifieke opgave : 

Dit is die cost, die ghedaen in Item van biere 
des heylighen Kerstghilde in den It. van crude 4 sc. ende 1 gr. 
jare van 1376: It. van gansen Enz. 
In den eersten van eene halver It. van turve ende van melc 
koe 8 scilde It. van erweten 
It.400 broets maken 4 sc. ende 4 gr. It. van soute 

1) Belisier of bellesier is de oude benaming voor drinkgelag of feest; het werd ook wel ge
bezigd voor fooi, in welke beteekenis dit woord in de gilderekeningen voorkomt. 
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It. van appelen 
It. om loec 
It. van asijn 
It. van eyer 
It. van "butter 
It. der uwelster 1) 
It. 1 stoep wyns 
It. Glaes van der Molen, die die 
tortise droech tot twien tyden 
It. om mostaert 
I t .  k a s e  v a n  . . . .  

It. van scotelen ende van kannen 
It. den koe 
lt. van pasteyden te backen 
It. den knechcsen, die bi den 
koe waren 
It. in die herberglie den waert te 
hoechtieden ghedaen 
It. der maecht ende den knaep 
It. den pipers 
It. half pont kaersen 

Hierna vindt men in de rekeningen van het Gilde niets meer over zijne 
maaltijden vermeld tot aan het jaar 1410, als wanneer hetzelve, zooals wij 
reeds zagen, statuten kreeg, die over de maaltijden het volgende inhouden : 

I. dat die statuten jaarlijks openbaerlic zullen worden gelezen eer men gaet 
eten. 
II. dat die deken, elc vinder ende elc dienst sal hebben sijn prove tot eiker 
maeltijt als men int gemeen et ende tot eiker maeltijt voir sijn bier 15 lichten 
groten. 
III. so en sal men nyemant gheen proven zenden noch provande anders dan 
voirscr. staen ten sy bi den gentenen gildebroeders. 
IV. Item so en sal nyemant een anderen op) sinen stoel senden, die binnen 
Hairlem is, ten ivair dat liy so sucht siec waer dat hier niet comen en mochte. 
V. Item so wat geit men ontfaet als tgilde gedronken is liet si lioe't genoemt 
is, dat sal men enz. 
T I .  I t e m  a l s  t g i l d e  g e d r o n k e n  i s ,  s o  s u l l e n  d i e  o u d e  v i n d e r s  r e k e n i n g e  d o e n  
binnen driën dagen daerna enz. 

Deze bepalingen werden in het jaar 1502 geamplieerd. Hoewel ik deze 
ampliatie ook al reeds mededeelde, laat ik ze hier nog eens volgen, voor 
zooverre ze bepalingen omtrent de gildemaaltijden inhoudt, omdat men ook 
daaruit kan leeren kennen hoe de maaltijden van het Gilde gehouden werden : 

Ordinancie, gemaect by de deken, vinders ende den gemeene gildebroeders, die 
welke na de leste maeltijt openbaerlick vercondiclit is, dat nyemant van nu 
voirtan op zijn stoel yemande sende sal om te eten, die binnen der stede 
(Haailem n.1.) is, ten zy dat hy zieck zuchtich is ende selver niet comen en. 
mach; alsdan sal hy een op sijn stoel mogen senden, diewelk sende van suiker 

1)  Beteekent  de  o l iebakster .  
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eer en ende ivairde, van abyte ende anders wesen sal als de persoen is, die hem 
sendt of als liy dat naest raken can. 
Item zoe nu sal oick geen gildebroeder of gildezuster, die een stoel heeft, des 
een dages mogen van daen blyven omme des anderen dages te comen met een 
tot hem, tner sullen gehouden wesen up beyde de dagen enckel te komen eten 
ende niet dubbelt, want de vinders lien int bereyden van de spyze daer na 
regelen moeten. 
Item 't is oick een oude gewoente, dat de vinders op ten ersten dach seggen 
int eynde van 't mael, dat alle de gildebroeders ende zusters onder hon gilde-
kaerse des anderen dages ter kercken sullen gaen tusschen x ende xi ure, 
opte verbuernisse van een pont ivassen. 
Item des anderen dages int eynde van 't mael zoe gaderen die vinders van 
alle gildebroeders ende zusters van eiken een oirt stuvers voir een aelmispen-
ninc of zielpenninck, die men den priester geeft omme voir die ziele van de 
gestorven gildebroeders ende zusters te bidden ende dan noemt men oick deken, 
vinders ende diensten, die dair gecoren zijn. 
Item die vier diensten moeten elck hebben twee lange lakenen, vi platelen ende 
vi of vil mengeles wijncannen. 
Item die deken, vinders ende diensten hebben elck voir haer prouve, te tueten 
den eersten dach een tonne eryten, twee broden ende een stoep biers, ende des 
anderen dages noch een tonne eryten ende men bewijst hen te halen elck een 
pair conijn. 
Item ende des anderen dages savonts soe vergaderen die vinders ende dienste 
oude eyide nyeuwe mit malcanderen in een herberge op een koude scuttelspyse 
ende tgeen zy verdrincken, dat betaelt elck uuyt zijns selfs buel. 
Item dan eten xiii arme menschen dan of den deken brengt iiii personen ende 
elk vinder drie. 

In de ampliatie, die kort na die van het jaar 1502 plaats had, 
werd nog bepaald, zooals eveneens reeds is medegedeeld, dat de verkiezing 
van deken, vinders en diensten van het Gilde zoude plaats hebben op ten 
tweeden daich van de vergaderinge, (also na ouder gewoonte 't voors. Kors-
gilde zyne vergaderinge tot tivee maeltyden toe houdende es), en verder : 

Item sal den deken moeten furneren, beschicken ende bestellen tot elcker ver
gaderinge ende maeltyde van den voorscreven Korsgilde ses wijncannen met 
een pinskanne ende ses tinnen platelen ende elcken vinder oock mede ses wijn
kannen ende ses tinnen platelen, mitsgaders elcken dienste soewel de mannen 
als de vrouwen twee lange taefelaeckens, tiuee dozijn taillouren, drye tinnen 
platelen ende twee wijncannen. 
Item soe zullen de voorscreven deken ende vinders met hen ter voors. mael
tyden moegen brengen, omme 't voors. gilde te helpen eeten, derthien gequali-
ficeerde ende eerlicke schamele luyden, mannen ofte vrouwpersonen, te weeten 



de voois, deken vier personen ende elcken vinder drye, wel verstaende dat in 
absentie ofte bij siecte van den uoors. deken ende vinders hoerluyder huys-
vrouwen ofte yemandt anders van hoerluyder wegen deselie derthien personen 
ter voirs. maeltyden in manieren als vooren zullen moegen nooden, des zullen 
de noeste voorgaande deken, vinders ende diensten in zulcken gevalle de plaet-
sen van denzelven absenten ofte sieken suppleren ende vervollen ende desaecken 
van t voors. gilde op te vergaderinge ende maeltyden inwaer nemen. 
De voorscreven deken, vinders ende diensten zullen in recompensie van hoeren 
diensten, arbeyt ende moeyten als voren tot hoere prove genieten elex een 
mingelis pot gestoten erwitten, vier fijne bolletgens, vier loot parduyek ende 
een mingelen biers, mitsgaders noch daerenboven elex een paer konijnen niette 
vellen. 

Ook werd nog in de laatstbedoelde ampliatie bepaald, dat bij het 
afleggen door de vinders der jaarlijksche rekening en verantwoording, welke 
moest plaats hebben in tegenwoordigheid van de oude en nieuwe dekens, 
van de nieuwe vinders en eenige van de oudste gildebroeders, sal by den 
voors. personen geslempt worden of men ten aenstaende ende naestcomende 
jaere wederomme eeten zal ofte nyet, wel verstaende dat zy luyden op 't hooren 
ende sluyten van de voorscreven reeckeninge tot coste van tzelve gilde sullen 
moegen verteren eens ses karolus guldens te 40 grooten vlaems 't stuck son-
der meer. 
Item en zal nyemandt een ander in zijn plaetse opte voors. vergaderinge ofte 
maeltyden moegen stellen ofte senden anders gequalificeert ofte vijlder van 
persone wesende dan hy gildebroeder zeiver es, immers egeene kinderen in zijn 
plaetsen te moegen senden ofte stellen. 

Het was ingevolge vorenstaande statuten en ampliaties, welke, zooals 
vroeger ook al reeds is gezegd, tot het jaar 1617 gegolden hebben, in elk geval 
sedert het jaar 1410 bij het Gilde gebruikelijk om jaarlijks ten zijnen 
koste op twee achtereenvolgende dagen maaltijd voor deszelfs leden te 
houden, alsook dat daags daarna de afgetreden en de nieuw gekozen vinders 
en diensten nog eens maaltijd hielden, terwijl verder uit de gilderekeningen 
blijkt, dat het sedert 1480 gebruikelijk was, dat de beide eerstbedoelde 
maaltijden op de schepenkamer van het stadhuis van Haarlem gehouden 
werden tot het jaar 1567 toe, als wanneer voor het eerst die maaltijden 
gehouden werden op den Cloveniersdoelen aldaar x) en de maaltijd van de 
vinders en diensten aldaar in eene herberg plaats had. 

) De reden waarom het Gilde reeds in dat jaar niet meer op het stadhuis at, blijkt niet. 
Jn de rekening over 1566 staat over de maaltijden alleen: Betaelt int Haentjen tot Tryntien Tol 
doen \ergadeit waren eens deels van de gildebroeders mette vinders om te besien hoe starck 
dat des ghildts boerse was om te stemmen off men eten soude off niet; 2 pond. 
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Aanvankelijk kregen bij gelegenheid van den maaltijd der vinders 
en diensten van het Gilde ook een maal dertien arme lieden, van wie de 
aftredende Deken er 4 en elk der oude Vinders er 3 medebracht; later werd 
dit gebruik in zooverre gewijzigd, dat de dertien arme lieden, die mannen of 
vrouwen konden zijn, kwamen op de maaltijden, die het Gilde voor zich 
zelf hield. 

Voor die gemeenschappelijke maaltijden van de leden van het Gilde 
en de dertien arme lieden werd omstreeks het jaar 1502 door het Bestuur 
van het Gilde het volgende bepaald: 

OOERDONACY HO MEN DY TAFFELLEN DEN EERSTEN 
DACH SPIJST. 

In den eerste zoe zet men up den aerme luyden liaer taeffel een kouwe 
ham mit tive sticken waerem ghesprent vleys ende daerby twe schotellen met 
hutspot met groen kruyt ende twe schotellen met hutspot met pietercely 
woor tellen. 

Ende voors up dy tive lange taeff ellen up elicken taeffel een kouive haem 
mit drie stucken ivaerem gesprent vleys ende daerby van elcken soerten van 
hutspot vier schotelen. 

Ende voor liaer twede gherecht soe nemen dy hammen met het gesprent 
vleys oef ende laeten dy schotellen met dy hutspotten staen ende stellen daer 
by up dy aerme luyden liaer taffel twe waerme bouten met twee waerem paer 
conynen ende up dy twe lange taffellen elcxs drie waerme bouten ende drie 
paer waerme conynen. 

Voors alst gebraen ter taffel gestel is soe geven men dy wijn ter taffel; 
dy gestel sijnde, soe lat men dy knecht clopen (kloppen ?) voor dy schoerthien 
ende woort by hem vermaent soe wy een stol (lees: stoel) sol laten verboecken, 
dat dy des sanderen dachs daer sal comen ten thien uueren om hetselfden 
by decken ende vinders te laeten geschieden. 

Zoe tuoert nae desse vermaninge een kaes duer gesneden aen achten 
ende up dy aerme luyden haer taeffel geleyt twe sticken ende dy twee ander 
taffellen elicxs drie sticken; hiernea soe gaen dy vinders ende diensten ter 
taffel. 

Dy aen rechtinglien daer spijs den tweden dach. 

In den eersten soo woort dy hammen met het ghesprent vleys wederom 
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up elicken taeffel gestel als voorsr. ende dair by verwaerempt dy overgebleven 
hutspooten ende daer by woort geset dy omlopen met dy schapshoofden. 

Voois daamae nemp men dy hammen met het gesprent vleys oef ende 
laten dy ander scliotellen staen ende stellen daer weer by dy overgliebleven 
bouten up elicken taffel als voors. ende setten daen up dy armeluyden liaer 
taffel twe waerme capoenen ende up dy aender tive taffelen elicxs vier ivaerme 
capoenen ende voors daernae dy wijn ende dy kaes als vooren verhalt. 

Voors dy oryten te rechten nae ouder gewonten als dy eerste spijs ter 
taefel staet. 

Die vinders ende diensten hebben den eersten dacli voor liaer poorcy up 
liaer taeffel een stick waerem sprentvleys, daerby een haem van de ander 
taffels upgenomen, daerby hutspotten, daernae een waerme bout met een 
waerem paer conynen; den tweeden dacli dy couwe bouten met een waerem 
capoen ende den doerden dacli twe caponen met twe paer waerme conynen 
ene e daertoe soe fuel van de coude overgliebleven spijs alst liaer goet dunckt; 
' V > este woort by dy drie vinders aen den armen omgedelt. 

Uit vorenstaande ordonnantie heeft men reeds eenigermate kunnen 
zien, welke spijzen men sedert het jaar 1410 gewoon was op de gildemaal-
t ij den te verorberen ; het kan nog duidelijker blijken uit de specifieke 
opgaven, welke daarvan in de rekeningen van het Gilde voorkomen ; ik 
deel daarom hier de navolgende mede; de overige kan men er vrij wel uit 
leeren kennen: 

Dit s, dat die een maeltijt coste, die onse broeders ende zusters van 
des heiligen Kerstsgilde aten in den jaer van dertiene (1413), want sy die 
ander maeltijt bespaerden omdat men onse outaer in der kerken te bet 
zoude verbeteren ende sieren : 

Item van bier ende turf te draghen 
2 sc. 
Item van een veirdel vleyschs 
2 pd 5 sc. 
Item van een half vat hamburgher 
biers 1 pd 10 sc. 
Item van turf 12 sc. 
Item van hoppenbier 4 sc. 
Item van butter ende om melc 
16 sc. 8 d. 

Item om sout 2 sc. 
» » kaesen ende om rogghen-

broet 4 sc. 
Item om puer ende ander cruden 
ende van verlijs van potten ende 
kannen 16 sc. 
Item van eryten 4 sc. 

» » mostaert ende aerden 
potten 5 sc. 8 d. 
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Item om 9 capoen 't stic 10 gr., 
facit 3 pd. 
Item om 9 paer kanien 2 pd 2 sc. 

» » een mingelen wijn 3 » 
» » broet 4 pd 8 sc. 

Item in der herberghe te beien-
sier 16 sc. 
Item den boden 4 sc. 
Item den coc ende sijn knechs 
8 sc. 4 d. 

Den post voor de konijnen, die het eerst in deze opgave voorkomt, 
vindt men in bijna al de volgende terug, zoodat hieruit kan worden opge
maakt, dat konijnen oudtijds een vast gerecht op de gildemaaltijden waren; zij 
bleven dit tot op het laatst der vorige eeuw; ook erwten waren gedurende 
meerdere eeuwen een vaste schotel op die maaltijden. 

In het jaar 1414 besteedde het Gilde zijnen maaltijd uit, wat in de 
rekening over dat jaar aldus vermeld staat: 

item want wy ons besteden een Maeltijt te eten om den cost te sparen ende 
wat over te houden onse outaer mede te verbeteren van der maeltijt, die wy 
aten mit datter verteert wort doe wi rekenden (rekening en verantwoording 
aflegden n.1.) 11 pd 10 sc; de vermelding awant wy ons besteden een mael
tijt te eten» en het gemis eener specifieke opgave van hetgeen in laatst
gemeld jaar door het Gilde gegeten en gedronken werd, geven grond om 
te veronderstellen, dat het voorheen bij het Gilde gebruikelijk was om zelf 
in te slaan de spijzen en dranken, welke op zijne maaltijden gebruikt werden. 

Eene zelfde vermelding als in de rekening van 1414, komt in die over 
1415 voor, want daarin wordt toch het volgende gezegd: 

Item want wi ons besteden tot dirc symon $ ouden soens die man om vijf 
gr. een maeltijt te eten om den cost te sparen ende wat over te houden onse 
outaer mede te verbeteren van der maeltijt, die wy aten, mit datter verteert 
wort, doe ivy rekenden tsamen 12 pd 6 sc. 

Hierna volgt in de rekening over 1415: 

Item den 13 armen voir lioir maeltijt gegeven 26 sc. ; 

Het afzonderlijk vermelden van dezen laatsten post wettigt het vermoe
den, dat in laatstgezegd jaar de arme lieden niet met de vinders en diensten 
van het Gilde mede aten ; de reden hiervan was waarschijnlijk dat dezen 
toen niet een eigen maaltijd kregen. *) 

1) In de rekening van 1491 komt duidelijk uit, dat de armen in dat jaar niet mede aanzaten aan 
het Gildemaal, want toen werd hun door het gilde gegeven in penninghen voer hoir maeltijt 
13 stuvers. 
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In de rekening over 1416 komt aangaande de maaltijden bijna het
zelfde voor als in die over 1415, daar zij toch daarover het volgende inhoudt: 

Item die armen voir hoir maeltijt 2 pd 12 sc. 
Item want wy ons besteden tot dirc symon d'ouden soens die man om tiue 
boddr(a.gevs) een maeltijt te eten om den cost te sparen ende wat over te 
houden onse outaer mede te verbeteren van der maeltijt, die wy aten, mit 
datter verteert wort, doe wy rekenden ende den gesin te belensier gegeven, 
tsamen 15 pd. 

W at de woorden beteekenen aden gesin te belensier gegeven» is niet 
recht duidelijk; misschien wilde men daarmede zeggen, dat het Gilde aan 
arme gezinnen eene geldelijke uitkeering deed. 

In 1417 had het Gilde niet meer noodig om op zijn eten uit te 
sparen en hield het daarom weder zijne beide maaltijden. De kosten daarvan 
staan in de rekening over dat jaar omschreven als volgt: 

Dit is dat onse twee maeltiden costen in den jaere van 1417: 

Item om een vat biers 2 pd 8 d. 
» » 38V2 mingelen wijns 6 pd 

7 sc. 8 d. 
Item van broet 3 pd 8 sc. 

» » vier schoren 1 pd lü sc. 
» » 22 conijn 3 pd 4 sc. 
» » 2 weers 5 pd 8 sc. 
» » rintvleyst 6 pd 6 sc. 
» » rasinen 1 pd. 
» die besteide bacster 1 pd. 

Item van crude, mostaert, kannen 

ende scuttelen 3 pd 17 sc. 
Item van turf 21 sc. 

» » butter 22 sc. 8 d. 
» » melc 4 sc. 
» » eryten 10 sc. 
» » twe casen 5 sc. 4 d. 
» den cock 16 sc. 
» sijn knecht 4 sc. 
» der vrouwen te belensier 

16 sc. 
Item den gesinne 6 sc. 

In het jaar 1418 spaarde het Gilde weder op de maaltijden uit ten 
behoeve van zijn altaar, want in de rekening over dat jaar komt het vol
gende voor: 

Item want wy om onse outaer te verbeteren so en aten wy niet dan een mael
tijt tot piet bartholmeeussoen ende verteerden mit datter verteert wort doe wy 
rekenden 19 pd. 

In 1419 werden door het Gilde de beide gebruikelijke maaltijden 
wedei om gehouden en die kostten toen volgens na te melden rekening van 
dat jaar het volgende : 



— 209 — 

iln den eersten soe hebben die twe maeltiden gecost die men doe dede : 

Item om 200 broets ende 250 broets 
ende 3 roggenbroede 3 pd 14 sc. 
8 d. 
Item 1V2 veirdel vleysche van een 
osse 9 pd. 
Item van crude, soffraen, rasinen, 
cannen ende scuttulen 4 pd 16 sc. 
Item van 50 pasteiden te backen 
2 pd 7 sc. 
Item om ganse 5 Pd. 

» » drie scoeren 28 sc. 
» een vat hamburgher biers mit-

ten exise 5 pd 14 sc. 
Item van butter 13 sc. 

Item van hennen ende oriten76sc.8 d. 
» om eyer ende melc 9 sc. 
» » caesen ende coec 10 sc. 
» » loec, mostaert, sout ende 

kaersen 11 sc. 
» » hoppenbier 20 sc. 
» van ketelen ende potten te 

huer 8 sc. 
» den coc 20 sc. 
» sijn knechten 8 sc. 
» die vrouwe tot belensier 16 sc. 
» dat gesinne 8 sc. 
» om twe stoep wijns 18 sc. 8 d. 
» colen 8 sc. 

In 1420 werd voor de beide gildemalen het volgende betaald : 

In den eersten soe hebben die twe maeltiden gecost, die men doe dede : 

Item om tarwe daer men broet of 
bacte 4 pd (> sc. 
Item om wijn in die posteydenö sc. 

» van pothuer 5 sc. 
» » een vat hamburgher biers 

mitten exise ende vier mingelen biers 
4e samen ü pd 12 sc. 
Item van schoren 35 sc. 

» » oriten 18 sc. 
» » vogelen 12 sc. 
» » vleische 8 sc. 
» noch van vleysche 6 pd 4 sc. 
» van gansen 4 pd 6 sc. 8 d. 
» om sout 4 sc. 
» » casen ende butter ende 

loec, tsamen 25 sc. 
Item om mostaert 2 sc. 8 d. 

» van melc 5 sc. 
» » turf 28 sc. 
» » bier hamburch ende hoppe 

34 sc. 8 d. 
Item van crude 5 sc. 

» noch van crude 4 pd 3 sc. 
» van pasteiden ende onse broet 

te backen 2 pd 2 sc. 
Item die coc 16 sc. 

» die ondercoc 4 sc. 
» te belensier 36 sc. 
» dat gesinne 18 sc. 

Voor het jaar 1421 was de rekening wegens de beide maaltijden als volgt: 

In den eersten so hebben die twee maeltiden gecost: 

Item om 2 achtendel terwes 3 pd Item van denselve broet te backen 
12 sc. geg. 6 sc. 8 d. 

27 



Item noch om broet. 53 sc. 
» » » » 24 sc. 8 d. 
» om een vat hamburgher bier 

2 gouden scilde, facit ü pd 12 sc. 
Item van exijse van denselven 
bier en de te dragen 21 sc. 4 d. 
Item noch om bier 31 sc. 6 d. 

» om een half runt 10 pd. 
» noch om vlevsche 20 sc. 
» om cruyt 3 pd 6 sc. 6 d. 
» » soffraen 12 sc. 
» » butter 42 sc. 8 d. 
» » conijn 6 pd 8 sc. 
» » resinen 3 pd 4 sc. 4 d. 
» » sout 8 sc. 
» » mostert 9 sc. 4 d. 
» » melc 10 sc. 8 d. 

Item om kase 9 sc. 
» » erweten 25 sc. 
» » pasteiden te backen 4 pd. 
» » wijn totten pasteiden 

7 sc. 8 d. 
Item om turf ende in te dragen 
5 pd 4 sc. 
Item den deken, vinders, diensten 
ende den tortise dregher voir hoir 
bier elx 1 oude boddr., fac 36 sc. 
Item den koe 20 sc. 

» » jongen in den koken 7 sc. 
4 d. 
Item der waerdinne te belensier 
16 sc. 
Item den boden 10 sc. 

In 142*2 en volgende, jaren hield het Gilde om het beeld van den 
H. Bartholomeus te kunnen bekostigen slechts één of wel in het geheel  
geen maaltijd. 

De eenige maaltijd van 1422 kostte als volgt: 

Item om ganse 6 pd. 
» » turf 1 pd. 
» den dregers 2 sc. 
» om loec, melc ende salie 8 sc. 
» » broet 4 pd. 
» » cruyt, kaersen, scuttelen 

ende cannen 1 pd 4 sc. 
Item om twe scapen caesen 8 sc. 

JD » een half vat hamburgher 
biers 3 pd 3 sc. 

» van den exyse 18 sc. 

Item om sout ende oriten 13 sc. 
» » twe scoeren ende een 

hamme 30 sc. 
Item om butter 9sc. 

» den speelman 2 sc. 
» om vleische 3 pd 12 sc. 
» den cock 1 pd. 
» den ondercock 6 sc. 
» te belensier 16 sc. 
» den boden 8 sc. 

In de jaren 1428, 29 en 30 hield het Gilde telkens slechts één maal
tijd omdat alle provande costelic ende duer was; de maaltijd van 1428 had 
plaats in die liarberglie Jan van Berkenroets. *) 

1)  In 1531 deed het  Bestuur van het  Gi lde  rekening en verantwoording,  ten l iui / .e  van Jan 
van Berekenroede de baster t .  
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In het jaar 1431 werd ook maar één maaltijd gehouden en wel om 
te sparen tot onsen kelc ende want die tijt costelic was. 

De rekening van den maaltijd, in dat jaar gehouden, luidt als volgt: 

Om erweten ende melc 6 sc. 4. d. 
Item om boeter 7 sc. 10 d. 

» » kaesen 4 sc. 
» » turf 10 sc. 8 d 
» » 12 paer conynen 2 pd 

14 sc. 
Item om vleische tot posteiden 
1 pd 1 sc. 4 d. 
Item om een schoere ende een 
hamme 8 sc. 8 d. 
Item om een loet soffraens 4 sc. 
8 d. 
Item om vier loet gingenaer puere 
2 sc. 8 d. 
Item om 12 » voerwede puere 
10 sc. 
Item om 6 » puer duucs 6 sc. 

Item mustart, sout ende 1 potte 
2 sc. 
Item om broet 1 pd 3 sc. 4 d. 

» » hamburgher bier 2 pd 
14 sc. 8 d. 
Item tot belesier 6 sc. 8 d. 

» die boden 4 sc. 
» die cock 9 sc. 4 d. 
» van een potte ende een ketel 

te huere 2 sc. 
Item 9 pd rasinen 18 sc. 

» te posteiden te backen 12 sc. 
6 d. 
Item om een stoep wijns dat soppe 
mede te maken ende tot die 
posteien 6 sc. 
Item die speelluyde 1 sc. 4 d. 

In 1432 werd wegens de kosten van den kelk door het Gilde geen 
maaltijd gehouden doch gaf het 13 arme menschen voir hoir maeltyt 13 
kromstaarten, 

In de rekening van 1433 komt over den eenigen maaltijd, die het 
Gilde toen hield, het volgende voor: 

Item so besteden wy ons een maeltijt te eten tot Claes Dierts voir 66persoen. 

En in die van 1434 over den eenigen maaltijt van dat jaar: 

Item so besteden ivy ons een maeltijt te eten totpieter bartholmeeas soens elcke drie 
een scuttell ende waren mit onse huerluden 67 persoen, des aten wy doen 
slegen, eriten, scliueren, elcke scuttel 1 conijn ende daer op pasteiden in den 
pot ende scapen caesen; wy droncken hamburgher bier ende hoppenbier, des 
gaf elc persoen drie cromst. ende drie quade gr. facit 15 pd 2 sc. 

In het jaar 1435 hield het Gilde geen enkelen maaltijd om te be
sparen een casuffel; in het jaar 1436 niet dan een maeltijt om te coepen 
een scoene casufel tot onsen outaer of wel om te sparen te hulpe tot een goet 



ornament, welcke maellijt onse vinders selve bereiden en in 1437 om dezelfde 
reden ook maar één maaltijd, maar omdat wy in dit jaer niet en droncken 
onse gilde, d w. z. maar één maaltijd hielden, zoo staat er nog in de reke
ning van dat jaar, so hebben wy 13 arme mensclien voir haer maeltijt gegeven 
°.lx 1 braspenning. 

De twee maaltijden, die het Gilde in 1455 ten huize van Pieter 
rhomaszoon hield, kostten als volgt: 

In den eersten 5 schoeren, weegende 
te samen 35 pd., 2 guld 272 st. 
Item 18 coppe butters 8 st. een oirt. 

» 30 manden turlfs IV2 guld. 
» van den turlT te voeren geg. 

V2 st- een oirt. 
Item drie pinten zuete wijns gehadt 
in die besteven 3 st. 

V 

Item om zes swaen geg. 5 guld. 1 st. 
» » broet » » 4 V2» 
» » bier geg. 4Va guld lVïst. 
» Florijs Hellebreker geg. van 

rintvleisch 6 guld. 
Item van potten ende van ketelen 
en dat tot die coken gebesicht is 
als van huer geg. 5 st. 1 oirt. 
Item die cock mit sijn kinderen 
geg. 1 guld 6 st. 
Item tien mingelen zuete mellix 
gehadt st. 
Item Pieter Thomassoen geg. van 
huyshuer dat wy tot synen huys 
aten 19 st. 
ende sijn maget geg. 2 st. 

Op de twee maaltijden, die het Gilde in 1459 ten huize van den
zelfden Pieter rhomaszoon hield, werd 0. a. eene geheele koe verorberd. l) 

In het jaar 1465 hield het Gilde geene maaltijden, omdat het 
toen wederom uitgaven voor zijn altaar te doen had, als voor tw7ee engelen, 
het verwen der deuren enz. Hetzelfde was nog een paar malen het geval 
vóór dat het Gilde in het jaar 1480 begon met op de schepenkamer van 
liet Stadhuis van Haarlem zijne maaltijden te houden ; sedert dien hield 
het die daar geregeld tot het jaar 1567 toe. behoudens dat het in 1491 zijne 
maaltijden hield ten huize van zijnen toenmaligen vinder Gerrit van Berken
rode Gerritszoon en het daarna gedurende een tijdvak van zes jaren in 
het geheel geen maaltijd hield om den nieuwen bak van het Kerstaltaar te 
kunnen betalen. 

Boven de rekening van de beide gildemaaltijden van het jaar 1497 
staat geschreven : 

«oncosten van de twee maeltyden opt stedehuys gegheeten op Sinte Ponciaens-

1) Het Gilde hield zijne maaltijden 1458 bij Pieter Jan Dire Tymanszoon ; 1460 bij Florijs 
Gael Claeszoon, die aan het Gilde in 1460 en 61 wijn leverde, en in dat jaar, alsmede in 1462, 66,. 
/3 en 75 bij Bouwen van Scoten, die daaraan in 1458 en 59 ook wijn leverde. 
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dach 's middaeclis ende des daeclis daernae s middaechs nae oude gewoonten 
ende is dit geschiet ende geordoneert geweest 't welke men voertaen alsoe 
achtervolgen sal als men t ghilde eten sal, te weien op thyen scuttelen spyse, 
1 edelick gevolt, te weten twee voor den armen eerst rechtende ende acht voor 
den ghildebroeders ende ghildesusteren.y) 

Uit dit opschrift blijkt, evenals uit het op blz. 14 medegedeelde, dat de 
gildemaaltijden werden gehouden in den middag van St. Ponciaansdag en 
den daarop volgenden dag, alsmede dat, toen de arme lieden ook Aan
zaten aan de maaltijden van het Gilde, zij het eerst moesten bediend worden, 
zooals ook onder de plaat van Matham vermeld staat. Het is evenwel niet 
waarschijnlijk, dat met de bepaling van het aantal schotels, die opgediend 
mochten worden, het Gilde bedoelde zijne maaltijden te vereenvoudigen, 
want in hetzelfde jaar waarin dat voorschrift gemaakt werd, waren de 
kosten der maaltijden als volgt: 

Item om vijf zwaens 37 st. 6 d. 
Om 10 cappoenen mitte meestinge 
38 st. 6 d. 
Om 18 paer konynen 2£9st. 6 d. 

» een sack tarwen mit backen 
ende malen 25 st. 6 d. 
Om broot noch daertoe gebesicht 
4 st. 3 d. 
Om 3 schoeren int heilige geest-
huys bet. 9 st. 
Om 17 muddegen ertwyten 13 st. 
9 d. 
Om 1 vat dubbelt biers mitte 
excijs 'J6 st. 
Om vleys 29 st. 

» eene wagen turfs 16 st. 
Van opdoen ende indragen 2 st. 3 d. 
Om een half hondert houts 5 st. 

» 10 coppen butters 10 st. IV2 d. 
» 4 scaepen kasen 4 st. 
» 13 pondt roede tonne butter 

10 st. 6 d. 
Comen Jan an 't Kerkhof van 
poerduyck, cruyt ende andere alre-
hande cleyne waer aldaer gehaelt 
4 éi. 

Om een half aem rijns wijns van 
Gerij t Pieterszn Harinck mitte 
excys betaelt 5 £ 12 se- 6 d. 
Om noch 4 mingelen rijns wijns 
tot meester Michiels 10 st. 
Om O mingelen romanyen tot Dirc 
Pottersdr. 13 st. 6 d. 
Om een mingelen soetwijns betaelt 
2 st. 6 d. 
Om noch 39 mingelen dubbelt 
biers tot Glaes Sceemakers 14 st 
7 d. 
Om acht mingelen koeyts voor de 
dieners in de koeken 2 st. 6 d. 
Meester Reyer, die cappelaen, van 
't verkundigen 't gilde betaelt 1 st. 
de bidster van 't cleet te le^en 

0 0  

1 st. 
den cock mitten jonghen in de 
koeken 13 st. 
om potten ende pannen 7 st. 
den costers van die stoelkaerssen 
2 st. 
Allert Wouterszn ende sijnre 
maecht voor onleede ende moevte 
8 st. 



• Het kleed, waarvan in deze rekening voor het eerst de rede is, zal 
geweest zijn een tapijt, dat het Gilde in de schepenkamer van het Stadhuis 
deed leggen als het daar zijne maaltijden hield. 

Over den post voor het «verkundigen van het Gilde» door den kapelaan, 
die ook in deze rekening voorkomt, bevatten de gilderekeningen nog de 
volgende opgaven: 

1458. Item lieer Lambrect geglieven een vlaems, omdat hy kundichde op ten 
stoel, dat men gilde eten soude. 
1460. Item broer Hegman geglieven een groten, dat hy op die stoel kundiclide. 
dat wy 't gilde drinken soude. 
1461. Item heer Lambert gliegeven van onze ghijlde te condighen f eten, in 
die kerijc. 
1501. Den cappelaen van 't vercondigen 't gilde te ete, gegeven. 

Onze voorouders hadden in de tweede helft der 15e en in het begin 
der 16e eeuw al heel weinig begrip meer van hetgeen in eene kerk pas
send is, naardien zij anders niet in de St. Bavokerk van Haarlem door eenen 
priester van den preekstoel hadden doen aflezen, wanneer het H. Kerst-
misgilde zijne maaltijden zoude houden ! Gelukkig voor de kenschetsing 
hunner begrippen omtrent hetgeen in eene kerk betamelijk is komen slechts 
weinige posten over het afkondigen der gildemaaltijden in de rekeningen 
voor ; men mag op grond daarvan veilig aannemen, dat het regel was, "dat 
de kaarsendrager of dienaar van het Gilde aan deszelfs leden kennis gaf 
wanneer de maaltijden gehouden werden. Reeds in de rekening van 1412 
staat daarvoor deze post van uitgaaf: 

Item Willaem Jansoen van die tortise te draghen al H jaer doer ende van 
den broeders die weet te doen als sy tsamen sullen wesen gegeven, 

welke post in de rekeningen der volgende jaren geregeld terugkomt. In 
lateren tijd schijnt het Bestuur van het Gilde deszelfs leden schriftelijk tot 
de maaltijden te hebben doen oproepen, omdat in de rekening van 1513 
deze post van uitgaaf voorkomt : 

Betaelt Mr Adrian, barbier, van een jaer briefgens te leveren, 

en omdat voorts soortgelijke posten in de rekeningen der volgende jaren staan 
behalve dat in die van 1535, 36, 37 en 38 nog vermeld staat, dat die cappel-
laen van H kundighen van :t gilde te eeten telken male 1 stuiver kreeg. 

In 1545 was het 

Meester Willem die sangmeester, welke geld kreeg voor de briefgens en wel 
voer 60 brieven te maecken. 
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Na 1497 spaarde het Gilde niet meer voor eenig goed doel geld op zijne 
maaltijden uit en hield het die daarom sedert dat jaar vrij geregeld. Eene 
specifieke opgave van de kosten van een paar dier maaltijden deel ik volledig
heidshalve hier nog mede : 

1527 uuytgeven van de twee maeltyden 

betaelt voer vijf zwanen, t stuck 13 st. 
noch voer elff capoenen, die vier voer 6 st. ende die zeven 5 st. ende 8 st. 
van meesten 
noch voer 18 paer konynen het paer voer 3 st. ende een oert 
noch voer thien stuck rintvleys. 
noch betaelt voer drie hammen, die 2 van 20 pont ende een van 12 pont. 
het pont gecoft voer een stuver 
noch van 24 manden turft', die mande een stuver ende een penninck 
noch van 2x/2 hondert houts, het hondert 10 st. ende een half hondert tacken 
noch die ondercocx an enckel bier 
noch van opdragen ende te voeren ende van een mingelen enckel biers 
noch voer 24 coppe witte butters, die cop voer 9 denijts 
noch om roede butter gegeven 
noch om een sack tarrewe gegeven 
noch van excijs 4 st. ende van backen ende malen 5 st. 9 d. 
noch an tarrewen ende roggenbroot nae gehaelt 
noch betaelt Tyelman Allertszn van puerduyck, cruyt, soutende alrehande 
cleyne waer 
noch voer vier scape kasen 
noch voer twee tonne biers, die ton voer 23 stuvers ende 18 st. 3 d. van 
excijs ende 2 st. van dragen 
noch betaelt die cock van koecken ende van potten ende pannen tsamen 20 st. 
noch betaelt voer een half aem rijnswijn ende van uplaten ende op den 
huys te brengen 
noch betaelt den excys van de selve wijn 
noch naeghehaelt acht kannen rijnswijns, die kan 3 blancken. 
noch betaelt Willem Diricxzn voer onlede ende moyete van t stadthuys 
scoen te maeken ende voer sijn recht 

Te beginnen met het jaar 1567 hadden, zooals wij reeds zagen, de 
maaltijden van het Gilde niet meer plaats op het Stadhuis doch op den Clove-
niersdoelen te Haarlem, behoudens dat van af 1572 tot het jaar 158U toe het 
Gilde, waarschijnlijk wegens den oorlog, die toen woedde, geen enkelen 
maaltijd hield. 

De opgave der kosten van de maaltijden, die het in 1615 gaf, begint 
als volgt: 

— 215 -



Uuytgeeff van twee mcieltyden gehouden op de Cloveniersdoehn den ..  Januari 
1615 ; 

waarna daarin over hetgeen op deze maaltijden werd verbruikt of 
daarvoor betaald het volgende voorkomt: 

In den eeisten betaelt aen Anthony van Halewijn voor een ton ende een 
hall vadt pondt groots bier. 
Van tselve bier te verimposten ende te verexcynen bet. 
Hai man Jacobszn Gelder over 33 stoopen france wijn, den stoop 15 schelling 
betaelt. 
Noch isser by onze vrouwen diensten gecoft vijff harsten ende seven 
schou weren. 
Alsmede 24 hoenderen off capoenen, 't stuck 26 st. 
Van gelycke 21 coppel conynen op de doelen ende 9 coppel voor deecken 
ende vinders, 't coppel voor 14 st. 
Jacob iïeymenszn den backer betaelt aan broot 
Voor drie hammen, wegende 38 pont tot 3 st. 6 d 't pondt ende voor 
impost 19 st. 
Voor twee kaesen betaelt. 
Maritgen Dircxs, onse dienst, van tgeene sy op de maeltijt gelevert heeft, 
vermogens haer declaratie van 46 pont 16 schell 7 denieren. 
Noch een ham voor 2 pondt 5 schelling. 
Noch betaelt voor 20 ton turff, die ton 7 schelling. 
Voor 75 groote spalhouten, 't stuck 3 groot. 
Evertge Pieters voor den doelen 6 pont ende van 't becooken 5 pont. 
Joriaen den visdraeger van sijn diensten, hem betaelt. 
Voor het inbrengen van t bier ende overmits Evertgen Pieters haer van 
haer bier geschoncken heeft tzaemen enz. 
Voor huyr van de cleyne aerde kannitgens betaelt aen Gerrit Louweriszn, 
tinnegieter. 

Behalve de enkele keeren, dat de gildemaaltijden, zooals wij reeds zagen, 
aan eenen herbergier uitbesteed werden, hadden oudtijds de vrouwendiensten 
te zorgen voor den inslag der spijzen, welke op die maaltijden gebruikt 
werden, terwijl daarentegen de mannendiensten de zorg hadden voor den 
wijn en liet bier. dat daarop gedronken werd. 

Het Gilde had aanvankelijk geen ander tafelservies dan drie zilveren 
lepels, die het in 1414 schijnt te hebben gekregen, want eerst in dat jaar 
komt in de rekening voor: 

item soe leverden die oude vinders den nuwen mede over drie silveren lepelen, 
die den (fhilde toebehoor en. 

— 216 — 



Van daar dat in de ampliatie van 1502 aan de diensten de verplichting zal 
zijn opgelegd ten behoeve der gildemaaltijden voor de levering van tafel
lakens enz. te zorgen, welke verplichting als volgt daarin omschreven staat: 

item die vier diensten moeten elck hebben X lange lakenen, 6 platelen ende 
6 of 7 mengeles wijncannen; 

deze last werd, zooals wij ook reeds zagen, in eene latere ampliatie nog uit
gebreid en tot den deken en de vinders van het Gilde uitgestrekt. 

Sedert 1502 en vóór 1617 ging het op de gildemaaltijden buiten het 
eten en drinken als volgt toe: 

Vóór dat de eerste maaltijd van het Gilde begon, werden deszelfs sta
tuten aan tafel voorgelezen; vervolgens werd onder dien maaltijd door den 
dienaar van het Gilde voor den schoorsteen van de zaal, waarin het diner 
gehouden werd, geklopt om te waarschuwen, dat als een lid een stoel te 
verboeken had, het daartoe des anderen daags ten 10 uren 'svoorm. voor 
Deken en Vinders had te verschijnen en ten slotte, als diezelfde maaltijd 
op zijn einde begon te loopen, deelden de vinders mede, dat de gildebroeders 
en zusters des anderen daags onder hunne kaars tusschen 10 en 11 uren 
's morgens ter kerke moesten gaan. Op het einde van den maaltijd, die den 
volgenden dag gehouden werd, werden de zoogenaamde <izielpenningen» 
opgehaald, waarover o. a. in de rekening van 1527 het volgende voorkomt: 

Als van de oertkens, genoemt een aelmispenninck ofte zielpenninck, die men 
na ouder geivoenten gadert van elck gildebroeder ofte gildezuster, die gelevert 
zijn nae ouder geivoenten den cappellaen van dat outaer (om daarvoor eene 
zielmis te lezen.) 

waarna nog werd medegedeeld wie tot deken, vinders en diensten 
gekozen waren. 

Wie in de plaats van de leden, welke verhinderd waren, aan de maal
tijden mochten deelnemen, blijkt voldoende uit de ampliaties van 1502 en 
volgende. 

In het tijdsverloop tusschen 1502 en 1617 werd op de gildemaaltijden 
geen muziek gemaakt, wat vroeger wel geschiedde, zoo o. a. in 1422 door 
den speelman, in 1431 door de speelluyde en in 1480 door die speelman. 

Het dienen op de gildemaaltijden geschiedde door de vinders en dien
sten, die eerst de armen en vervolgens de gildebroeders en zusters hadden 
te bedienen; eerst daarna mochten zij aan de maaltijden deelnemen. 

Uit de ampliaties der statuten van 1410 heeft men ook reeds kunnen 
zien, hoe de vinders en diensten voor hunne moeite beloond werden. Zij 

28 
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kregen daarvoor o. a. een maaltijd daags na den tweeden maaltijd van het 
Gilde, zoodat zij drie dagen achtereen feestvierden. 

Tegen het einde van het jaar deden de afgetreden vinders in tegen
woordigheid van de oude en nieuwe dekens, de nieuwe vinders en de oudsten 
der gildebroeders rekening en verantwoording van hun beheer; de aanwe
zigen mochten dan ten koste van het Gilde zes carolusguldens verdrinken; 
ook werd alsdan door die personen beslist of er geld genoeg beschikbaar 
was om het volgend jaar de gildemaaltijden wederom te doen plaats hebben. 

De rekening en verantwoording en de stemming over het houden van 
de maaltijden hadden aanvankelijk plaats in eene herberg; zoo b.v. in 1545 
in den Stedekelder; later geschiedde de rekening en verantwoording ten 
huize van een der vinders, die ze moest afleggen en de stemming over het 
houden der maaltijden in eene herberg. 

Over die stemming bevat onder andere de gilderekening over 1599 
het volgende: 

Tot Corn. Coper, waert in den Bellart, alwaer Deken ende vinders soe 
oude als nyeuwe van 't H. Korsgilde ende meer andere gildebroeders vergaert 
waren om te stemmen oft gilt eeten soude ofte niet, ende werden gestempt, 
dat het opten tweeden ende derden Januarij anno 1600 opten Cloveniersdoelen 
eeten souden / aldaer verdroncken dertich mingelen biers, met het vier (vuur) 
daervooren betaelt enz. 

Moesten de leden van het Gilde over de eene of andere kwestie, het
zelve betreifende, vergaderen, dan deden zij het ook in eene herberg en wat 
zij daar dan dronken was alsdan ook voor rekening van het Gilde. 

Met het bovenstaande hoop ik voldoende te hebben aangetoond hoe 
de gildemaaltijden gehouden en de rekening en verantwoording van het Gilde 
gedaan werden vóór dat hetzelve in 1617 nieuwe statuten kreeg. 

De statuten van het jaar 1617 en de daaraan toegevoegde ampliaties 
sluiten zich voor wat de maaltijden betreft in hoofdzaak aan bij hetgeen 
dienaangaande tot dusverre gebruikelijk was geweest, behoudens, dat de 
maaltijd van den derden dag, de bestuursmaaltijd n. 1., verviel; daarvoor 
kwam in de plaats een maaltijd, welke gehouden werd op den dag, dat de 
boekhoudende vinder, die sedert 1617 speciaal met het beheer van het 
Gilde belast was, rekening en verantwoording deed, zooals blijkt uit den 
volgenden inhoud van artikel 5 dezer statuten: 

De vinder, die het Boek bewaart, zal ter geleegender tijd, voor dat het 
Gild eeten zal, pertinente Reekeninge doen van sijn ontfang ende uitgaaf voor 
de oude en nieuwe Deeken ende d'oude ende nieuwe Vinders, deselve daerop 
dooi de Knegt van t Gild bescheydende sonder ymant meer, die de Reekeninge 
opneemen, sluyten ende onderteekenen, mitsgaadcrs spreeken en resolveeren 
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sullen ofte het Gild eeten sal ofte niet, waarna de voorsz. Vinder de tafel sal 
laaten dekken ende daar op schaffen een gebraade schaap en schoer met een paar 
hoenderen ende een paar Konijnen ende een dronk goed Biers, sonder meer of 
anders, op poene van ses Gulden voor 't Gild, blijvende 't banquet tot sijn dis
cretie, daarvoor hy weederom uit het gemeen inkoomen van 't Gild genieten zal ses 
guldens eens. Deze som werd later verdubbeld, zooals op blz. 84 reeds is vermeld. 

Naar aanleiding van de bepaling, dat de rekening en verantwoording 
ten huize van den boekhoudenden vinder moest worden gedaan, staat o. a. 
aan het slot der rekening en verantwoording, welke de boekhoudende vinder 
Frans de Kies van Wissen in 1655 deed, het volgende: 

Aldus ghesien, ghelesen, gehoordt ende geslooten ende voir goedt opge
nomen ten huyse van den Rendant ende by ons als oude ende nieuwe Deeckens 
ende Vinders onderteeckendt den 28 Decembris 1655. 

Sedert het jaar 1017 was het gewoonlijk in het laatst van December 
of in het begin van Januari, dat de rekening en verantwoording door den 
boekhoudenden vinder werd afgelegd. 

In 1615 werd, zooals reeds op blz. 85 te zien was, bepaald, dat de 
leden van het Gilde op boete verplicht waren te komen op deszelfs beide 
maaltijden, ten ware zij daartoe door wettige redenen verhinderd mochten 
zijn ; de reden waarom die straf werd bedreigd kan worden opgemaakt uit 
den volgenden brief, dien Adriaan Matham in 1637 schreef aan den: 

Erntfesten, voorzienïghen en seer discreten, 
d'Ileere Cornelis van der Hooch, hoocliheymraet van Rijnlant, 

residerende in 's Gravenliage. 

ERNTFESTEN, VOORZIENÏGHEN, SEER DISCRETEN HEERE. 

Nae groetenisse sal gelieven by desen te sijn geadverteert, dat de heere 
Deecken en vinders van het Kersmisgïlt hebben geresolveert een byeencompste 
van Gildebroeders en susters op den derden jannarij 1038 nieuwe stijl, wert 
vriendelijck versoclit, dat alsdan Uwer E. beneffens Uwer E. luiysvrouw sal 
gelieven het gilt met Uwe E. presentie te vereeren; is mede geresolveert, dat 
indien 't mocht gebeuren, dat eenighe gildebroeders ofte susters door eenighe 
merckelycke beletselen mocht comen te senden in liaerluyder plaets een ander 
persoon in qualiteyt en conditie conform d'ordonnantie van 't voors. gilt, dat 
in alsulcken gevallen den gildebroeders offte suster sal gelieven aen alsidcken 
persoon te geven behoorlycke acte ofte bescheyt, waerdoor d'voors. Heere 
Deecken en vinders kennelijck mach sijn op wiens plaets alsulcken persoon is 
comende ende tvelcke gildebroeder ofte suster, die is sendende, — om alsoo voor te 
comen diverse abusen, die op voorgaende byeencompste deur alsulcke personen 
tot merckelyke cleynachtinge van het gilt sijn geschiet. 



Hiermede eyndigende wense Uwer E. met Uwer E. huystrouw een 
goede ende bigde byeenkompste in Haerlem desen 19 December 1637. 

UE. Dienaer en Boeclclioudende vinder 
ADRIAEN MATHAM. 

Enkele brieven, waarbij tengevolge van het in 1645 bepaalde door de 
leden van het Gilde kennis werd gegeven van hunne verhindering om op de 
maaltijden te komen, bestaan nog; zij luiden als volgt: 

Erntfeste, wyse, seer voorsienige heeren Deecken ende vinders 
van het corsgilt tot Haerlem. 

Adij 22 Decemb. in Rotterdan Anno 1645. 

MIJN HEEREN DEECKEN ENDE VINDERS. 

Ka groetenisse is dese dienende, als dat mijn U E. van 18 dito is 
behandicht; tot antivoort is deze dienende, dat ic niet en sal connen coomen 
op het cotsgilt, bedanckende U E. seer van de eere mijn aengedaen : ic ver-
soeche vriendelicke, dat mijn Neef Johan van Beresteyn ofte iemant van de 
syne mijn plaetse macli becleeden, mijn sal vrientschap geschieden. 

Hiermede den Almogende Heere bevoolen ende sijt altsamen seer gegroet 

blyvende altijt 
UE. dienstwillige vrient 

JOHAN GAEL. 

Aen mijn lieeren mijn heeren deecken ende vinders 
van 't Kersmis gild tot Haerlem. 

MIJNHEEREN ENDE LIEVEN MEDEBROEDEREN 

LE aengename ontfangen. Tot antwoort, dat ick tegenivoordicli door 
eenige verliinderingli op t Kermisgild niet can verschinen, versoeckende vrien
delick:, dat mijn Broeder Cornelis Gael mijn plaets mach bekleeden; mijn 
geschiet vrientschap. Wenschende U E. altsamen een geluck ende salich 
nieuwe jaer. Sijt altsamen seer gegroet 

en blyvende altijt 
Mijnheeren UE. Dienstwillige Medebroder 

7 7 • icki T> ^ 3 JOHAN GAEL / Januario 16ol Rotterdam. 
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Mijnheeren Deecken ende Vinders van 't Kersemisgilde. 

Na groetenisse dient dese, dat ick UE. aengename wel heb ontvangen. 
Tot antwoort, dat ick vriendelicke versoecke, dat toonder deser, mijn cosin 
Johannes Hedanus, mijn plaets aldaer mach representeeren, welck mijn 
aengenaem wesen sal, wenschende UE. altsamen een gelucksalich niéuwe jaer; 
hiermede in de bescherminge des Alderhoochste bevoolen ende van harten 
altsamen gegroet. 

Blyvende altijt 
Den 21 Januario in UE. Dienstbereyde Dienaer 
Leyden anno 1661. JOHAN GAEL. 

WelEdelgeboorn Heer. Den Heer Joan Cavellier etc. etc 
tot Haarlem. 

WELEDELE GEBOORN HEER. 

UWelEdGeb. missive in dato den 15 Januarii liebbe bekomen; hadde 
gedacht d eere te kunnen genieten van den 4 en 5 Feb. de maaltyden by te 
woonen, doch ben op gisteren daerinne verstoocken, terwylemy eenige affairens 
sijn overkomen, welcke ick maandach, deynsdach en woensdach moete ver
lichten, sal egter niet nalaaten den 4 en 5 Feb. 1738 op de gesontlieyt van 
het geheel broederschap met een bocaal Rijnsche wijn te drincken; wat het 
vet boecken van de stoelen aangaat, sal ik doen so ras ik tot Haarlem kome. 
T oorders wensche UWelEdele Geboorn veel vreugde en vergenoeginge op die 
twe dagen en blyve met seer veel eerbied. 

WelEdelegeboorn Heer 
UWelEdGeboorn D. W. Dienaar 

Utrecht den 1 Febr. 1738. FERD. VAN ARKEL. 

Tot moeilijkheden schijnt de bepaling van op de maaltijden te moeten 
vei schijnen geene aanleiding te hebben gegeven. Meermalen gebeurde het 
echter dat de leden van het Gilde te laat op deszelfs maaltijden kwamen ; 
Deken en Vinders bepaalden daarom, dat diegene, welke te laat kwam, eene 
boete moest betalen en dat de dienaar van het Gilde moest toezien wie van 
de leden ze verbeurde. Dit staat o. a. in de rekening van 1670 volgender-
wijze vermeld: 

den 6 Janu. 1670 hebben de Heeren deeken en vinders haeren dienaer Augus-
tinus Hagema geordonneert af te roepen wie van de gildebroeders ende susters 
op den 7 dito voor een uren ter vergaderingh niet en waere twaelff stuyvers 
souden verbeuren en is te laet gekomen een persooyi (van wien daarom ont
vangen 12 stuivers) 
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Het is in de rekening over 1651 dat voor het eerst een post van ont
vangst voor boeten wegens het te laet comen op de maeltijt voorkomt, zoodat 
het waarschijnlijk is dat in dat jaar laatstbedoelde bepaling, die evenwel 
nooit in de statuten is opgenomen, werd gemaakt. 

Na 1617 mochten ook de leden van het Gilde in geval van ziekte 5 
sterfgeval van man of vrouw, vader of moeder; uitstedigheid; bezit van 
meerdere stoelen of andere wettige reden van verhindering van de maal
tijden wegblijven; in die gevallen konden zij in hunne plaats daaraan 
laten aanzitten een persoon van goeden naam en stand, mits boven de 
15 jaren oud zijnde en geen dienstbode zijnde of geweest zijnde; later kwam 
hierbij nog het vereischte, dat de plaatsvervangers de afwezigen in den 
tweeden graad van bloed- of aanverwantschap moesten bestaan. 

Ook volgens de statuten van 1617 had het Bestuur van het Gilde, 
alsmede de diensten voor de gildemaaltijden te zorgen, zijnde in deze statuten 
nog in het bijzonder voor de vrouwelijke diensten bepaald, dat zij de benoo-
digde levensmiddelen op de markt moesten koopen. Zij zullen daarmede nog 
al werk hebben gehad, zoolang als het Gilde bleef voortgaan met zelf al 
de spijzen in te slaan, die op zijne maaltijden verbruikt werden, want dit was, 
zooals uit de hieronderstaande rekening zal blijken, in de 17e eeuw ook lang 
niet gering. De verplichting der vrouwendiensten om het eten voor de gilde-
maaltijden te koopen zal, behoudens de enkele malen dat het Gilde zich 
genoodzaakt zag nog zelf de etenswaren in te slaan, geduurd hebben tot 
het jaar 1647 toe, wantte beginnen met dat jaar bevatten de gilderekeningen 
geene specifieke opgaven meer van hetgeen op die maaltijden gegeten en 
gedronken werd. 

De laatste specifieke rekening van hetgeen op de gildemaaltijden ver
bruikt werd, staat in de gilderekening over 1646; ik deel die nog mede als 
eene laatste bijdrage tot de kennis van de vroegere maaltijden van het Kerst-
misgilde; zij is als volgt: 

Voor 't gebruyck van de Oude Doe
len, voor 't kooken, braden en al 
't tin te leveren ende de turfT tot 
het gebraen ende de schotelen te 
wassen bet. 
Voor de dienst van de soon in de 
Doelen enz. 
Noch aen de nicht van de vrou in 
de Doelen voor een vereering. 
Noch aen de meyt in de Doelen 
van schotelen te wassen. 
Voor dry half vaten bier ende excijs 
van dyen. 

14 ton turfï, de ton 11 stuyvers. 
Aen groot en kleyn houdt. 
Aen twee meddetyes soudt. 
Aen mostaert. 
Aen een kan wijneeck. 
Kannen en ander goet te slepen. 
Aen bintgaren. 
Aen 1 kan wijn in de St. Jansstraet. 
Aen een kan wijn uyt de Bartel-
jorisstraet. 
Aen een cytroen. 
Van dry tonnetyes wijn te slepen. 
Aent huyren van de tapyten. 
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Aen sparren en spijckers. Twee pont witte suycker. 
Aen turff. 1/4 loots engelsen safferaen. 
Aen roomers. Vijfï pont amandelen uytgesocht 
Andijvi, rosmarijn en pietersely. Acht pont blauwe rasynen 
3 harsten, wegende 67 pond. Dry loot gengiber. 
8 uytgesneen schoeren, wegende Twee loot groote foly. 
57 pd. Dry loot peper. 
6 dye harsten, wegende 30 pd. Noch lVa pont perduyck. 
19 hoenderen a 28 stuyv. het stuck. Va pont suycker. 
11 paerkonijnen a 17 stuyv.het paer. Vier loot gengiber. 
Aen 2 kasen. Vs loots safferaen. 
Aen een tonnetyen boter, wegende Aen broot,doenmen de wijn proefde. 
^ Noch 68 blanx bollen en timpen. 
5 meddetyes groene erreten. Noch aen thyen groove bollen. 
17 pd. keersen. Noch twee halve broven. 
3 lamoenen a twee stuvvers het A tsestich bollekens en timpen, 
stuck. Noch aen acht grove bollen. 
2 pont syroop. Noch aen witte broot met grove 
Aen een pont korinten. bollen. 
Een loot gengiber. Noch aen Olivier Egbertsen van 
Aen galletyes koeskyes. Loon betaelt voor 33Va stoop wijn 
Aen 't braden van dry harsten. a 14 st. de stoop. 
Aen twee loot nagelen. makende te zamen de somma van 
4V2 pont perduyck. fl <]96 7 12. 

In 1646 besloot het Bestuur van het Gilde om de maaltijden aan 
een kastelein aan te besteden en stelde het daarom daarvoor vast de navol
gende spijslijst, die aan het hoofd der rekening van 1647 vermeld staat: 

Alsoo by de Heeren Deken ende vinders des Kersmisgilds was geresol-
veert, dat by de Vrouwen diensten niet en soude werden bewaert de maerckt, 
't welck sy gehouden waeren comform het negende Artijckel der ordinantie 
ïïiaer in plciets van dien voor een proeve ten byweesen van de Vrowwendienste 
souden aenbesteden den castelijn van den Oude Doelen de maeltyden des 
Kersemis Gildt volgens de specificatie van 't rechten der schotelen hiernaer 
gespecificeert ende hem voorgedraegen den 4 Decemb. 1646. 

Aen de taeffel van de Arme Luyden als volcht: 

Een harst twee gebraden hoenderen 
een schaepeschoer drie gebraden conynen 
een gesooden dy harst. 
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Aen de taeffel der diensten. 

Twee hoenderen, een gebraden, een een schaepenschoer 
gestooft een koppel conynen 

Aen de taeffel der gildebroeders ende susters. 

Een vinnessoen 2 achterhouten uyten water 
twee harsten 6 gebraden conynen 
4 uytgesneden schoeren 4 schootels met frickedellen 
4 gebraden hoenderen 4 schootelen met pothasien. 
2 gestooffde hoenderen 

't Bancket. 

Twaelf schotelen met karstanyen 6 met kraeckelingen 
6 met booter 6 met amandelen 
6 met kaes 6 met rasynen. 
6 met kuddekoexkens 

De twee andere taeffelen naer advenant. 
Ende dat voor twee daegen ofte maeltijden ende den derden dach ofte maeltijdt 
i s  gehouden  te  rech ten  de  koude  bouten  ende  een  schoote l  v i s .  soo  ' t  hem ye l fe f fde  
ende by hem gedaan is. 

Uit de omstandigheid, dat dit menu in de rekening over 1647 is 
opgenomen, mag worden afgeleid, dat het de bedoeling van het Bestuur 
van het Gilde was om ook in het vervolg zich daaraan te houden.1) 

Voorts kan uit hetgeen aan het slot daarvan voorkomt nog worden 
opgemaakt, dat na 1646 ook nog op den dag, volgende op die der beide 
gildemaaltijden door de leden van het Gilde maaltijd gehouden werd ; blijkens 
de gilderekeningen van na dat jaar deden dit veel minder personen dan op 
de beide eerste dagen, zoodat die derde maaltijd alleen maar voor de na
plakkers zal gehouden zijn. 

Tengevolge van hetgeen blijkens de rekening van 1647 door het 
Bestuur van het Gilde in 1646 werd bepaald, hadden de vrouwendiensten na 
dit jaar al heel weinig meer te doen voor de gildemaaltijden, totdat in 1667 het 
Bestuur van het Gilde het met de kasteleins van Haarlem over de kosten 
daarvan niet eens kon worden en moesten dientengevolge de vrouwendiensten 

1) Dit blijkt nog vrij duidelijk uit de rekening over 1663, omdat daarin het volgende 
voorkomt: 

Den 30 December anno 1662 is by Heeren Deecken ende Vinders verteert in de harrebereh 
de Plaetse Royale fl 6. 42 st. om aan Michiel van Houten de maeltyden te besteden conform de 
lijst daervan sijnde. 



in dat jaar weder voor de levering der spijzen zorgen; dit staat als volgt 
in de rekening over 1668 vermeld: 

Ao 1667 December 
den 23 in de oude doelen tot haerlem getendeert ons maeltijt daer te 

besteden ende is by de juffrouwen diensten aen vis betaelt ft 3—19.— 
Wijn proef keus tot Buff ft 0.14.— 
Cornelia Floris ft 0.12. 
Item by Jan Swighter aen wijn ft 0.8.— 
Aen de kasteleyn van den doelen, vermits onverrechte saecke gescheyden, dus 
betaelt fl 6.6.— 
den 27 ditto in de basterpijp ons besteet, vaststaende voor 45 persoonen, yder 
voor 2 gulde volg es lijste hem geexhïbeert om te overleggen ende nu onder 
Sr Hassen gebleven om uut te schryven, dus verteert ft 6.18.— 
den 31 ditto heeft den Ed. Heer van Berckenrode ende Sr Hasse aen Wynants, 
weerdt in de basterpijp, gebracht de uutgeschreven spijsseel, om by hem onder-, 
teyckent te werden, die hy versocht by sijn craemvrou mochte gevisiteer werden, 
en na is hy uut sijn bestedinghe gesclieyde, dus verteert fl 3.— 
den 10 Januarij 1668 in de herbergh van de oyevaer den voors. Wynants ont
boden off ons de spijsseel over te leveren, verteert fl 2.12.— 
den 13 ditto ten huyse van den Heer deecken van Zeil ons voorsr. maeltijt 
geordonneert selver te sullen doen ende voor een gedeelte die appendentiën in 
de oude doelen te besteden Waarna ten slotte volgt: 

De Joffr. dienste haere utgifte volgens memorie enz. 

Ook in het jaar 1669 hadden de vrouwendiensten van het Gilde voor de 
levering van de spijzen zijner maaltijden zorgen, en eveneens in de jaren 1670, 
71, 75, 77, 79, doch daarna niet meer. In de rekening over 1682 staat dan 
ook vermeld, dat nadat Deken en Vinders tevergeefs getracht hadden om 
met den kastelein van den Ouden Doelen te accordeeren over de aanbesteding 
der gildemaaltijden, zij het daarover eens werden met den waard in de 
Bastertpijp, hetgeen aldus in die rekening gerelateerd is: 

nogh betaelt aen Elisabeth van den Bergh, huysvrouw van mr Joan Nabot, 
hospes in de Basterpijp, over twee daegen teerens, ider dagh 44 persoonen ende 
ider persoon tot twee gulden tien stuyvers met de naeverteeringh fl 286. 18.0. 

De gildemaaltijden kostten alzoo in 1682 nog niet veel, want fl 2.50 
per persoon en per dag was voor hetgeen men blijkens het menu van 1646 
op die maaltijden te eten kreeg al heel weinig; de wijn was in dien prijs 
echter niet begrepen, daar die in 1682 door het Gilde afzonderlijk moest 
worden betaald. 

29 
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Nu de vrouwendiensten niet meer te zorgen hadden voor de levering 
der spijzen en later ook nog ophield de verplichting, dat zij en de mannen-
diensten op de gildemaaltijden te dienen hadden, waren de dienstlieden 
eigenlijk overbodig geworden; toch werden de mannen-en vrouwendiensten 
nog geregeld elk jaar gekozen tot het jaar 1767 toe, als wanneer het Gilde 
terecht ophield dat nog langer te doen. 

De betrekking van mannen- of vrouwendienst was, zoolang als er 
verplichtingen aan verbonden waren, voor hen, aan wie ze te beurt viel, 
nog al bezwaarlijk, vooral vóór 1617, want behalve dat zij voor de consumptie 
op de maaltijden te zorgen en daarbij te dienen hadden, moesten zij alstoen 
ook nog zorgen voor de tafellakens enz. ; te verwonderen is het dan ook 
niet, dat in 1613 Andries van der Horst aan het Gilde eene schenkings
belofte deed om van het dienen vrij te zijn, zooals op blz. 100 reeds is 
vermeld en dat wijders in de rekening van 1613 het volgende voorkomt: 

Ontfangen van Antony Halewijn, brouwer, voor dat hy vier jaeren vry sal sijn 
om te bedienen het Gilde, 12 pond; 

en in die van 1615: 

Claes Joostenszn. Soutman heeft op de laeste vergaederinge deser gilde gegeven 
twee taefelaeckens onder conditie hy of sijn broeder Maerten Steffenszn. vinder 
ofte dienst werdende, van taefelaeckens te leveren vry sal sijn. 

Met hetgeen vóór het jaar 1617 de diensten en ook de deken en vin
ders voor de tafels, waarop het Gilde zijne maaltijden hield, te leveren had
den, 1) was er nog niet alles wat voor het gebruik der spijzen en dranken 
noodig was, immers, zooals wij vroeger reeds zagen, had het Gilde zelf geen 

1) Blijkens de statuten van vóór 1617 en eene zeer oude nota, getiteld: Memorye voor 
Deken, vinders ende diensten was „by haer in het Korsghilt te leveren"', het volgende, waarbij 
letterlijk de tekst van die nota gevolgd is : 
Deeken:  in den eersten ses wijnkannen ende een pints wijnkanneken 

twee groote plateeien tot hammen ende tot vleys 
twee plateeien tot capoenen 
twee plateeien tot hutspotten 
twee soutvaten ende twe sarvyeten 

elke vinder: ses wijnkannen 
twee groote plateeien tot hammen ende tot vleys 
twe plateeien tot capoenen 
twe plateeien tot hutspotten 
twe soutvaten ende twe sarvyeten 

elke dienste: twe wijnkannen 
twe dosijn tinnen telyooren 
drie tinnen plateeien 
twe lange tafellakens 
twe soutvaten ende twee sarvyeten 



ander tafelservies dan 3 zilveren lepels. Dit zal dan wel de reden geweest 
zijn waarom men in de gilderekeningen van 1526 en volgende jaren ver
meld vindt, dat het Vrouwengilde wijnkannen aan het Kerstmisgilde ver
huurde. (die zijn knecht na gemaakt gebruik moest schuuren), wat duurde 
totdat de Regeering van Haarlem in handen der Hervormden was gekomen, 
als wanneer dit ophield; wellicht was toen het Vrouwengilde zelf te niet ge
gaan. !) Het Kerstmisgilde kocht daarop van de Schutterij dier stad een 
drinkbeker aan, hetgeen in de rekening over 1580 aldus vermeld staat: 

Item gelevert in handen van Dirick Steffenszn. Zoutman, als vinder gestelt van 
'tvoors. gilde op den 29 Julij anno i580 den kelck, die eertijts by Beeckesteyn, 
onssen gildebroeder, van de schutterye gecoft was voor de somme van 36 carolus 
guldens, welcke voors. kelck volgens 't gebot van de burgemeesteren wederomme 
gelevert es aen de vinders van de voors. schutterye mits restitutie van de voors. 
36 carolus guldens. 

Om in het gebrek aan tafelservies te voorzien schonken in 1592 
Henrick van Berckenrode, deken, Aernt Fielerszn. Deyman, oud-burgemeester, 
Mr. Dirck van Bekesteyn, Jan Pieterszn. Deyman, Dirick Steffenszn., Mr. Willem 
Boll, Jacob Claeszn Schoorl, Lambert Mathijszn., Dirick Fredericxzn., Jacob 
Ariaens Maetham en Willem van Berckenrode (ik volg hier de spelling der 
namen, zooals die in dat jaar gedaan werd), welke allen leden van het Gilde 
waren, aan hetzelve 108 mostcroesgens. 

Wegens diezelfde reden gaf in 1613 Antony van Halewijn aan het 
Gilde 25 pond ten einde daarvoor te doen maken 12 tinnen kannen en 
begiftigden in 1614 eenige personen het Gilde met eenige tafelbenoodigd-
heden, hetgeen in de rekening over dat jaar aldus vermeld staat: 

Hasa Cornelia Deymans heeft desen gilde vereert met een taefelaecken. 
Jouf fr .  Dorpgen Verhooch ende  Jouf fra  Agata  van Alckemade hebben desen 
gilde vereer t  ende  gegeven e lck  der th ien  t innen schoote len  omme den erre ten  uuyt  
te eeten. 
Engbert van Bosuelt ende Harman Jacobszn. Basterpijp hebben desen gilde 
gegeven tzaemen vier ende uijftich gelijke tinnen schootelen. 

Het volgend jaar deed het Gilde de aan hetzelve geschonken tinnen 
schotels merken en schafte het toen zelf nog eenige kannen aan, wat in de 
rekening over  da t  jaar  volgender  wi jze  beschreven i s :  

1) Over dit gilde deelt pastoor Graaf t. a. p. blz. 50 het volgende mede: Aan de oostzijde 
der Kerskapel was de kapel der zeven weeën; reeds was in 1307 een broederschap van de H.Maagd 
in de St. Bavokerk gevestigd en later vinden wij een Vrouwegilde genoemd ; dat broederschap 
schijnt in deze kapel gevestigd te zijn geweest. 
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Voor twaelf stoopens kannen, wegende 68 pondt, het pondt negen schelling 
drie denieren en t fatsoen 'tstuck negen schelling betaelt aen Cornelis Deyman, 
tinnegieter. 7 

Set. voor tachtich tinnen schootelen te doen mier eken enz. 

Bij de statuten van 161/ was aan het Bestuur van het Gilde of 
!^d?Zelf? diensten niet meer de verplichting opgelegd om tafelbenoo-

ig heden te leveren ), wat ook niet meer noodig was omdat het Gilde 
toen niet meer zijne maaltijden op het stadhuis van Haarlem hield • toch 
schijnen de leden van het Gilde nog prijs er op zijn blijven stellen om 
zoo min mogelijk tafelbenoodigdheden van een kastelein te behoeven te 
gebruiken, want zij bleven tot het op het laatst der 17e eeuw voortgaan 
met aan het Gilde dergelijke voorwerpen te schenken. Zoo vindt men dan 
ook vermeld in de rekeningen over na te noemen jaren: 

1621. In den eersten Cornelis Claeszn. van Ryck heeft tgilt vereert ende qe-
geven twalif mostcroesgens. 
Mr. Cornelts Aobelaer heeft desen gilde vereert ende gegeven ses mostcroesgens. 
Arent Pieterszn. van Teen heeft desen gilde vereert ende gegeven ses most-
croesgens. 

Pieter Philipszn. van Paenderen, Mathijs Frederickszn. Deyman ende Oerrit 
hanninckxzn. Deyman hebben desen gilde vereert ende gegeven dertich aerde 
kannekens. 
1636. Ontfangen van de rentmeester van Lambert van der Horst de somme 
van ses car. guldens ende ses stuiv. over drye dousijn aerde kannekens by hem 
aent kerstmisgijlt vereert. 
1642 Joffrrn Anna van der Wyelen heeft het gildt vereert met dry offte 
vier dosijn croeskens. 
Joff. Meynsyen Symonsdr heeft het gildt vereert met twee tafellaeckens, een 
van acht ellen en een van vier ellen lavendelblom. 
D'heer Deecken Gerrit Nanningse Deyman heeft het Gildt vereert met een 
tafellaecken van dry ellen en een half groote pavy. 
Joffrou Maria van Poelenburch heeft het Gildt vereert met een tafelaecken van 
dry ellen en een half groote pavy. 
D heer Cornelis van der Hooch, hoochhemelraet van Rijnlant, heeft het Gildt 
vereert met een tafelaecken. 

Dheer Pieter van Zeil heeft het Gildt vereert met een tafelaecken van vijif 
ellen pavy. J" 

1646. D'heer Salomon Colterman heeft het Gilt vereert met een keulsen 

van Schoterh™ k<""' rekenioe Ta" 1636 volgende voor: Noch ontvangen van Johan 
op £ r..ZLn T ü'nne e,"de taeWlaeckc"s' di« hT •» gehouden was te leveren 
op ae twee maeltyden volgens de resolutie van deecken ende vinders. 
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roomer, daer de kersnacht opgesneden staet en is aent Gilt overgelevert, (oock 
een vaetjen van acht stoop wijns aan de gildebroeders doen present wesende, 
vereert. 
Noch ontfangen van Joffrou Maria van Poelenburch wegen het tin, hetwelck 
van haer verkof't is geweest en het gilt was toebehoorende). 
4670. Ontfangen van Heyndrick van Alckemade, heer van Berckenroode, 
fl> 1'—17— over coop van een servet. 

Wat er van al deze tafelbenoodigdheden geworden is onbekend; 
zeker is het, dat het Gilde reeds sedert lang geen enkel zoodanig voor
werp meer bezit. 

Hoewel in de statuten van 1617 niets daarover bepaald was, bleef 
het Gilde na dat jaar toch nog voortgaan met als van ouds zijne maaltijden 
in het begin der maand Januari te houden. Het deed het in laatst gezegd 
jaar voor het eerst in het Prinsenhof te Haarlem; na 1643 gaf het zijne 
maaltijden weder in den Gloveniersdoelen en na 1662 in de Plaats Royaal, 
staande aan de Markt te Haarlem, of wel in den Nieuwen Doelen en in den 
Bastertpijp aldaar; enkele malen gaf het ze ook nog in den Cloveniers- of 
Ouden Doelen, al naarmate zulks voor het Gilde het beste uitkwam. Wan
neer het Gilde in die herbergen at, liet het gewoonlijk de eetzaal daarvan 
op zijne kosten met tapijten versieren, door ze aldaar, zooals in de gilde-
rekeningen staat, op te hangen. 

Bij de statuten van 1617 werd niet voorgeschreven, dat ze bij den 
aanvang der maaltijden moesten worden voorgelezen en zoo zal deze for
maliteit sedert dat jaar wel niet meer hebben plaats gehad. Ook houden zij 
niets in omtrent den tijd, waarop het Bestuur en de diensten moesten af
treden en anderen voor hen in de plaats gekozen worden; toch bleef dit 
geschieden, ten tijde als zulks van oudsher gebruikelijk was, zoodat ook nog na 
1617 op den tweeden maaltijd deken, vinders en diensten aftraden en als
dan anderen voor hen in de plaats gekozen werden. Dit blijkt o. a. uit de 
rekening van het Gilde over 1663, daar toch daarin vermeld staat, dat op 
den 15e ende 16e Januari van dat jaar Gildtsmaeltyden gehouden werden tot 
Haerlem op de Mart in de harreberch genaempt de plaetse-royale; 

en verder: 

dat de Heeren Deecken en vinders, mitsgaders mannen ende vrouwe diensten 
van het H. Karssemis Gilde gecosen zijn in de plaetse royale op de mart tot 
Haerlem den 16n Januarius anno 1663. 

Evenals voorheen werden ook na 1617 de gildemaaltijden voor reke
ning van het H. Kerstmisgilde gehouden, doch somwijlen gebeurde het, dat 
de gildebroeders voor den wijn, dien zij op de gildemaaltijden dronken, 
zeiven moesten betalen ; zoo staat toch in de rekening over 1657 : 



ontfanghen van Hendrick Finebuyck, de hnech, volgens de resolutie van de 
Heer deecken ende vinders, dat ider gildebroeder voor de wijn, hy gedu
rende de vergaderingh gedroncken heeft, 5a? betalen tivee guldens ider persoon, 
compt alhier voir 18 personen de somme van fl 36 ; 

en in die over 1661: 

ondtfangen van Heyndrick Fynebuyck, dienaer van der Gilde, volgens de 
resólutye van de Heeren deecken en vinders, dat ieder gildebroeder voor de 
wijn, die hy geduerende de maeltijdt gedroncken heeft, sal betalen 50 stuiv., 
comdt alhier voor 20 personen fl 50. 

Voorts werd den 16 Januari 1663, zooals in de rekening van dat jaar 
vermeld staat, 

by de Heeren deecken ende vinders geordonneert, dat ieder manspersoon voort 
gebruyck van den wijn ten tijtde deser vergaderinge souden betalen drie guldens 
en drie stuyver. 

Welke de reden van die bepalingen was. blijkt niet meer; wellicht 
was ze, dat het verbruik van wijn aan het Gilde te duur kwam te staan; 
dit zal ook wel de reden geweest zijn, waarom, zooals meermalen na 1662 in 
de gilderekeningen gerelateerd staat, de een of ander gildebroeder wijn voor 
de maaltijden ten geschenke gaf ; zoo staat toch vermeld in de rekening1 over • 

u * 

1663. Den 15 en 16 Januari 1663 hadt den rendant de wijnverlaler 
voor H inbrengen van de wijn haer betaelt, maer alsoo den 11 Januari Ao 1662 
tusschen menheere Cornelis van der Hooch ende Isbrant Dobbius om een 
ocxhooft wijn met sijn oncosten en etc. gewet was, dat Joffr. Maria Spoor-
water binnen 's jaers de bruyt niet soude wesen en Sr Louris Hasse con
trarie ja, en binnen s jaers getrout sijnde, soo heeft menlieere van der 
Hooch en Dobbius het ocxhooft-wijn met sijn toebehooren betaelt ende het 
gilt vereert, dus geen uytgijft. 

1669. Den 21 Januarij heeft Joncker Andries van der Hoogh voldaen 
een ocxhooft wijn volgens sijn belofte gedaen ten huyse van Juffr. Marye van 
Dyck sal. met haer dri'èn of vieren quamen te trouwen een ocxhooft te geven 
aen H. Karsmisgïldt, dient voor memorij. 

Den 23 Januarij soo heeft Joncker Andries van der Hoogh belooft soo 
wanneer hy comt te sterven ongetrout, dat sijn erffgenamen sullen veroblyseert 
wesen te moeten geven aent H Kar smis twe ocxhoofden ivijn tot haer en 
pioeven ende hebben niet meerder konnen krygen van Juffr. van der Hoogh, 
de huysvrou van Albertus van der Hoogh,x) als de somma van 85 guld. 7 stuiv-

1) Albertus, beter gezegd Adelbertus van der Hooch, was de broeder van Andries van der 
Hooch; zijne vrouw was Brigitla de Goyer en zijn zoon Dirk van der Hoach (zie stoel No. 4). 
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1683. Ontfangh van de willige oovergifte, dewelcke eenige broeders ende 
susters hebben gedaen aen het Karsmisgilt in cas sy quame te trouwen. 
Eerstelijck ontfangen van de hr Philippus van Gennip de somme van fl 48 
tot coop van een halff oxhooft rinse wijn, spruytende ter saecke als voorsr. 
Noch ontfangen ter saecke als voors. door Dr. Cornelis van Dyck uyt handen 
van de rentmeester Gerardt van Ames voor rekening van den heer Louis de 
Nobelaer tot betaelinge van gelycke halff oxhooft rinse wijn fl 50. 

Na 1617 gebeurde het, zooals voorheen, ook meermalen, dat de gilde-
maaltijden niet geregeld elk jaar gehouden werden; de reden daarvan 
staat niet in de rekeningen vermeld ; zij zal wel geweest zijn gebrek aan 
geld of benarde tijdsomstandigheden. 

Aan de gildemaaltijden namen na dat jaar de 13 schamele armen aan
vankelijk ook nog deel; dit geschiedde ingevolge artikel 8 der statuten 
van datzelfde jaar, inhoudende: 

De Deeken zal met moogen brengen op de Maaltyde vier schaamele 
Luyden,  eer l i jk  van Naam ende Faam ende e lke  Vinder  dry ,  t sy  Mans  of te  
Vrouwen, maakende te saamen derthien Persoonen. 

Zooals blijkt uit het menu van 1646 namen de armen aan de maaltijden 
deel, zittende aan eene afzonderlijke tafel. Of de dertien armen gedurende 
de 17e eeuw altijd aan de gildemaaltijden hebben deelgenomen valt even
wel niet met zekerheid te zeggen; het meest waarschijnlijke is, dat dit wel 
het geval is geweest, daar toch dikwerf in de rekeningen, die over dat 
tijdvak loopen, vermeld wordt, dat zij het deden; zoo wordt toch in de 
rekening over 1640 melding gemaakt van 

de derthyen armen, die op de maeltyden van 't Kersmisgijlt waeren vergadert 

en in die over 1669 van 

de dar tien armen, die op de maeltijt hebben gegeten. 

Reden tot twijfel geven echter de volgende posten der rekeningen 
over na te melden jaren : 

1647. Noch betaelt aen de arme luyden (alsoo doen ter tijt geen dicke erreten 
en werde geschaft in plaetse van dien) door handen van den deecken aen ieder 
persoon uytgereikt is een schelling in spetie ende een steeg, sijnde 4 stuyvers bollen. 
1651. Betaelt door handen van den E. Heere Deeken an de 13 aermen yder 
een schellinck an geit beneffens 4 stuiv. witte broots bollen. 
1652. Aen de darthien arme gasten yder 6 stuyvers ende vyer stuyvers aen 
wittebroot. 
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4655. Voir broodt aen de arme vroutjes betaelt elck een schellingh. 
1656. Aen de derthien arme persoonen betaelt ieder een steech broot ende ses 
stuyv. aen geit. 
1657. Eerst gegeven aen 12 oude vrouwen ende een out man elckx ses stuyvers 
ende een stijgh witte broodt. 
1659. Als voren. 
1662. Als voren. 
1663. Den 16 Januari (2e dag der maaltijden) betaelt aen de dertien arme 
persoonen ider eene schelling en ider vier stuyvers aen broot. 
1668. Als voren. 
1669. Den 22 Januari (2e dag der maaltijden) betaelt aen dartien armen 
die op demaeltijt hebben gegeten, elck ses stuyv. 
1683. Betaelt aen broodt voor de besjes. 1 

1686. Betaelt voor de besjes op het Hofje van Alkemade. ! 

Het wil mij evenwel voorkomen, vooral met het oog op den inhoud 
van den post van 1669, dat de uitkeeringen, waarvan in bovenstaande posten 
de rede is, extrabedeelingen waren; te meer, omdat ook nu nog de armen, 
die een maal van het Gilde krijgen, op dien maaltijd van hetzelve eene 
toelage ontvangen. 

De maaltijden van het Gilde schijnen de belangstelling van Haarlem's 
publiek meer te hebben getrokken dan aan zijne leden aangenaam was, 
want reeds van af 1600 vindt men van wege hetzelve maatregelen beraamd 
om het publiek, vooral de kinderen, te houden buiten de deur van het ge
bouw, waarin de maaltijden gehouden werden. Zoo bestaat nog eene kennis
geving van het Bestuur van het Gilde, van 1600, van den volgenden inhoud : 

Daer wort vermaent dat nyemant kijnderen sal medebrengen volgende 
die oude gewoonten, ivandt men den haert vry houden willen voor gildebroeders 
ende gildesusters ende die poortier wordt belast geen kijnderen in te laten ; 

terwijl tot 1644 toe in de gilderekeningen posten voorkomen wegens 
betalingen gedaan aan den persoon, die voor het Gilde, tijdens het zijne 
maaltijden hield, de deur bewaarde, zooals in 

1600. Bet. Cornelis Maertszn., die duerbewaerder op de zaal van den Doelen 
omme die kijnderen uuytte te houden. ' 
1606. Joriaen de Visdrager over drie dagen by de voordeure van de doelen 
te staen ende deselve te bewaren bet. 
1620. Bet. Barent voor 't bewaren van de deur. 
1^43. Bet. Digna, (dochter van Jaques, den concierge van het Prinsenhof) 
voor t bewaeren van de deur. 

Na laatstgemeld jaar schijnt het niet meer noodig te zijn geweest, dat 
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een persoon aan de deur geplaatst werd om de leden van het Gilde tegen het 
indringen van het publiek te beveiligen. Toch zal het toen op de gilde-
maaltijden nog wel vrolijker zijn toegegaan dan vroeger, want ondanks dat 
in de statuten van 1017 was bepaald: 

Niemand en sal moogen geduurende de vergaaderinge van't Gild eenige 
speellieden laaten koomen om over de Maaltijd te speelen ofte te dienen om te 
dansen, op poene van vier gulden te verbeuren ende dat Deeken en Vinders 
deselve datelijk sullen heeten gaan, 

blijkt het uit de rekeningen, dat vanaf 1655 telken jare op de beide gilde-
maaltijden door speellieden werd gespeeld; zoo komen toch onder anderen 
in de volgende rekeningen posten voor muziekanten voor: 

1655. voir de speellieden bet. 
1661. aen twee speelluyden voor 2 dagen bet. 
1663. Betaelt aen Mr. Paulus Arnoldus a Boy, speelman, voor dat sy den 15 
en 16 Januarij 1663 met haer tiveën gespeelt hadden op 'tGilts maeltyden. 
1668. Bet. Mr. Paulus Arnoldus voor dat hy met sijn bande gespeelt had ten 
tyde deser vergaderinge (== maaltijden). 
1669. Betaelt aen Mr. Arnoldus a Boy en Mr. Poawe/s a JRoy en sijn soontien 
voor 2 dagen spelen. 
1671. Item bet. aan de speelluyden Mr. Steven ende Mr. Poulus ende soon 
voor tivee daegen. 
1677. Mr. Dirck en meester Pouwelis a Boy en Arnoldus a Boy en broeder 
2 dage gespielt. 

Uit artikel 13 van de statuten van 1617 kan nog worden opgemaakt, 
dat het op de gildemaaltijden zelfs zoo vrolijk toeging, dat als de gilde-
broeders en zusters gedurende twee dagen getafeld hadden, zij niet vast genoeg 
meer op hunne beenen stonden om zonder hulp naar huis te kunnen gaan, 
daar dat artikel toch het volgende inhoudt: 

Item en sal men de derde dag (de dag nl. waarop eenige Gildeleden 
nog bleven naplakken) de Dienstknegten ofte Dienstmaagden, die om haar 
M e e s t e r  o f t e  V r o u w e  t e  h a a i e n  k o o m e n ,  n i e t  m o o g e n  s e t t e n  a a n  d e  t a f e l  o f t e  
ook binnen de Kaamer houden, daar de Deeken, Vinders, Diensten ende Gilde-
broederen vergaadert sijn, op poene van twee Guldens, dan sullende deselve 
daar buyten wagten tot de haeren gereed zijn. 

Ondanks al die overdaad in het eten en drinken blijkt slechts zeer 
zelden van twist op de gildemaaltijden en die werd dan nog spoedig bijge
legd. De eenige gevallen van twist, welke in de gilderekeningen vermeld 
staan, zijn de volgende: 

30 
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1638. Ontfangen van den Heer Diderijck van Berkenroode over de questie 
tussen hem en Jan Arentz. van Vianen op de vergader inghe opt Kersmisgilt 
binnen Haerlem voorgevallen, waervan aen de derthien Arme Luyden de naeste 
vergaderinglie elckx sullen uutgedeelt worden yder persoon 12 stuy vers (conform 
de resolutie van Deecken en vinders), comt alhier fi 23—16—0. 
En van Jan Arentz van Vianen1) ontfangen door ordre van Deecken en vinders 
de somme van ses guldens over deselve questie tusschen hem en d'Heer van 
Berkenroode gevallen, soo alhier deselve fi 6—0—0. 

(Verder staat nog vermeld, dat genoemde van Vianen van het Gilde 
kreeg fl 10.— en in de rekening van 1640: 
betaelt aan de derthyen armen, die op de maeltyden van H Kersmisgijlt waeren 
vergaedert, deur ordre van de heeren deeckens ende vinders over de questie 
Jan Ariens van Vianen, ider persoon 12 stuiv.) 

1660. Ontfangen van Jonckheer Cornelis van der Hoog over eenige disordre 
in de vergaderinge gepleegt a° 1656 de somme van ft 25. 

Na atloop van den maaltijd, die op den tweeden dag gehouden werd, 
verzocht sedert 1651 de dienaar van het Gilde gedurende eenige jaren aan de 
aanwezigen om een Pater Noster en een Ave Maria te bidden voor de ziele-
rust van wijlen Andries van der Horst; dit werd sedert dien ook elk jaar, 
zooals wij op blz. 101 reeds zagen, in de gilderekeningen volgenderwijze 
verzocht: 

Gildebroeders ende Gildesusters ivildt gedachtigh wesen een Pater Noster 
ende Ave Maria te lesen voor de siele van Heer Andries van der Horst saliger 
memorie; 

de reden, waarom de leden zoo herhaaldelijk hieraan herinnerd werden, was 
denkelijk, zooals ik op blz. 101 reeds vermeldde, vrees voor een proces over 
de uitbetaling eener rente door de erven van Andries van der Horst, wat 
nog te aannemelijker is, omdat in de rekening 1662 vermeld staat: 

Den 10 Januarius Anno 1614 heeft de Heer Andries van der Horstr 

aen ons H. Karssemis gilt besproocken ende syne Erffgenamen belast met een 
peuwige rente van twaelf guldens ende thien stuyvers jaerlijckx, mits dat ter 
vergadering op den lesten dach door den knecht affgeroepen wert een Pater 
Noster en Ave Maria te lesen voor de siel van den Heere Andries van der Horst 
saliger memorie, waarna gezegd wordt, dat die rente in 1662 betaald werd 

i) Hij schijnt op een der gildemaaltijden de gast te zijn geweest van Joost van Amstel va» 
Mijnden. 
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voor de eene helft door Catharina de Pottre, weduwe van Lambrecht 
van der Horst en voor de andere helft door de Jonkers Gornelis, Adelbertus 
en Andries van der Hooch, zonen van wijlen Gornelis van der Hooch, 
hoogheemraad van Rijnland en Elisabeth van der Horst. 

De erven van der Horst betalen, zooals ook al reeds is medegedeeld, 
thans deze rente niet meer en dat zal ook wel de reden zijn, waarom op de 
tegenwoordige gildemalen voor Andries van der Horst niet meer gebeden wordt. 

Na 1651 vindt men ook nog gedurende eenige jaren geregeld in de 
gilderekeningen dit verzoek gedaan : 
De Heeren, Vrouwen ende Jouffromven sullen gelieven lïberalijck den offer 
gedachtich te wesen ; 

waarschijnlijk was dit eene herinnering aan de zielpenningen, die oudtijds, 
zooals op blz. 55 reeds is medegedeeld, bij het einde van den tweeden 
maaltijd voor eene zielmis plachten opgehaald te worden. Alleen uit de reeds 
op blz. 56 vermelde posten blijkt, dat na 1617 door het Gilde daarvoor iets 
ontvangen werd, terwijl in de rekening over 1679 dienaangaande nog deze 
post voorkomt: 

Betaelt aen koocken etc. ende van wegen hetgeene dat uyt den offer te 
kort quam fi 1—9—0. 

Het is niet meer mogelijk nu nog uit te maken waartoe na 1617 het 
offer diende. 

Thans wordt er op de gildemaaltijden in het geheel niet meer geofferd 
en daaraan zal het moeten worden toegeschreven, dat de herinnering aan de 
bestemming van het offer, dat na 1617 geschiedde, geheel is verloren gegaan. 

De geschiedenis der gildemaaltijden gedurende de 18e en 19e eeuw 
levert niets op wat van belang is te vermelden. Ik vermeen daarom de 
beschrijving dier maaltijden met de navolgende korte mededeeling te kunnen 
besluiten : 

Tengevolge van de tierceering der Nederlandsche staatsschuld en de 
vermindering van inkomsten, welke daarvan voor het Gilde het gevolg 
was, zoomede ten gevolge van de oorlogen, waarin Nederland in het begin 
der 19e eeuw en in het jaar 1830 gewikkeld was, hadden gedurende de 
eerste helft van die eeuw geene gildemaaltijden meer plaats. Hierdoor 
werden vrij groote uitgaven bespaard en zoo werd langzamerhand de finan-
tieele toestand van het Gilde weder zoo gunstig, dat zijn Bestuur in 1858 
kon bepalen dat in het vervolg jaarlijks weder een gildemaaltijd zoude plaats 
hebben en dat ten einde zooveel mogelijk de bijwoning van dien maaltijd 
te bevorderen, aan elk der leden, dat daarop zoude verschijnen, zoude 
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worden toegekend een presentiegeld van fl 40.-. Aan dit besluit wordt nog 
steeds de hand gehouden, zoodat nog elk jaar door het Gilde aan zijne leden 
een maaltijd wordt gegeven met toekenning van fl 10.— presentiegeld • 
bovendien bekomen thans de leden van het Gilde op den dag van den maal
tijd nog een dejeuner a la fourchette en hebben zij het recht op die beide 
maaltijden een van hunne naaste familieleden als gast mede te doen aan-
zitten tegen betaling van fl 7.— Het dejeuner-wordt steeds te Haarlem 
gehouden, het diner hetzij daar hetzij in de omstreken van die stad; muziek 
oi dans mag er niet op plaats hebben, maar toch heerscht er nog steeds 
een gezellige en prettige geest onder de leden en hunne gasten. 

Zoo blijft het Gilde dan nog altijd nastreven de bevordering van het 
gezellig verkeer tusschen deszelfs leden, waartoe het onder anderen werd 
ingesteld. 

Het komt daarenboven ook nog steeds na het veel schoonere doel 
ter verwezenlijking waarvan het eveneens werd opgericht, n.1. de betrachting 
der liefdadigheid. & 

Toen, als gezegd, in 1858 de finantieele toestand van het Gilde, dank 
zij de besparingen op de maaltijden, weder in orde was gekomen, werd 
door zijn Bestuur tevens bepaald, dat in het vervolg ook wederom jaar
lijks een maaltijd aan dertien arme brave lieden zoude gegeven worden 
en hieraan wordt nog elk jaar trouw de hand gehouden. De armen ont
vangen nu echter niet meer hun maal in dezelfde zaal, waarin de gildeleden 
hunnen maaltijd houden, zooals oudtijds gebruikelijk was, wat noch voor 
len noch voor dezen aangenaam zoude zijn, maar op eene andere plaats 
en men bereidt hun daarbij tegelijkertijd een genoegelijken dag. Daartoe 
laat het Gilde elk jaar voor zijne rekening, hetzij op den dag waarop het 
zelf maaltijd houdt hetzij op eenen lateren dag, dertien bejaarde, brave en 
behoeftige vrouwen van Haarlem eene rijtoer maken, gewoonlijk naarVelserend 
en geeft het haar dan eerst een ontbijt, vervolgens een diner en eindelijk 
een souper, alsmede aan elk harer een presentiegeld van fl 2.50. Doch hierbij 
laat het Gilde het nog niet; het stelt ook nog jaarlijks een bedrag van 

4' 8 aan zijnen boekhouder ter hand, om daarvan gedurende 12 weken 
e -ens Al— uit te keeren aan 34 behoeftige doch geene armenbedeeling 

genietende vrouwen van Haarlem, opdat zij daarvoor grutterswaren zullen 
kunnen koopen. Zoo komt het Gilde ook in dit opzicht nog altijd den wil 
zijner instellers na en bestaat er dientengevolge alle reden om te verwachten, 
dat dezer wensch om langhe tijt 't Gilde te conserveren in deucht, in eren 
altemet sy vrohck waren nog tot in eene verre toekomst zal verwezenlijkt 
blijven. J 
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Aanvullingen en verbeteringen 

Bladz. 2 eerste regel van onder staat aanvangen lees: aanvangt 
.5?61*6 » - - - geg „ geg. 

„ 12 tiende „ n bóven „ bet „ bet. 
" 14 derde » » » » sortise „ tortise 
" 37 vijftiende „ „ onder „ promisït „ promisit 
" 45 elfde » » boven „ Ruijven „ Ruyven 
» 48 tusschen den achtsten en negenden regel van onder in te lasschen: 

„In 1485 was kapelaan Heer Adriaen van Woude, die reeds in 1486 
overleden was." 

„ 51 tweede regel van onder te lezen: „De kapelaan Reyer Claeszn inde 
daarop weder voor het Gilde de grondrenten; dit deed ook de kapelaan 
Gerrit Heye" 

» 52 tweede regel van de noot staat lavh lees lagh. 
n 58 achtste regel van onder voor „Ook" te plaatsen een ( 
n 61 zeventiende regel van boven staat missen lees missen 
» 65 zestiende „ „ „ „ vau „ van 
„ 66 eerste „ „ onder „ uit „ int 
„ 67 dertiende „ „ boven „ Uit „ Uit 
„ 73 zeventiende en achttiende regel van onder staat „op den dag van den 

eersten gildemaaltijd" lees „op een der dagen van den gildemaaltijd" 
„ 77 eerste regel van boven staat na „ende" deken lees elcken 
„ „ tweede „ „ voors lees voors. 
„ 82 achttiende regel van boven staat gegeven lees geeven 
„ 87 twaalfde regel van onder staat telken jare lees gewoonlijk elk jaar 
" ^ achttiende regel van boven staat braven lees brave 
» 101 tiende » » » » 1655 lees 1651. 
» » zeventiende „ >. _ 

" " " " » n r> 

" » eIfde resel van onder voor en achter packer te plaatsen een komma, 
v 103 vierde regel van boven staat lid lees leden 
» 112 laatste regel van onder staat 3 lees 1 (Idem voor het aanhalingscijfer 

der noot). 
» 126 negende ïegel van onder moet de komma achter het woord lourijs vervallen. 
„ 134 twaalfde „ „ „ staat Willen lees Willem 
„ 137 negende „ „ „ n Albert „ Adelbertus 
» v In den bovensten regel der noot staat Albertszoon lees Adelbertuszn. 
„ 139 negentiende regel van boven achter m' Reyer Lambrechtszn te vermelden: 

hij was lid der Vroedschap van Amsterdam en huwde Aef Cornelisdr 

Coggeman. 
„ „ twintigste regel van boven. Achter Lambert Reyerszn van der Horst 

te vermelden : hij huwde N. Brunt. 



Bladz. 189 een en twintigste regel van boven. Achter Andries Lambertszn van der 
Horst te vermelden: hij huwde Weyn Jacobsdr van Alkemade, dochter 
van Jacob Corneliszn Bam genaamd Brouwer en Agniet van Alkemade. 
(Zie verder over de van der Horst'en Joh. Elias De vroedschap van 
Amsterdam I blz. 1). 

„ 142 vierde regel van boven. Achter „de Wael" te plaatsen „van" 
n 147 „ „ „ „ staat naam lees name 
„ 148 laatste regel van de derde noot staat Anna van Hooch lees : Anna van 

der Hooch 
„ 156 eerste regel van boven. Achter Jacob van Campen te vermelden : beroemd 

bouwmeester (Zie Joh. Elias t. a. p. I blz. 85). 
„ „ eerste regel van onder. Achter Schoolsteeg als noot te stellen: Zie 

stoel no. 20. 
„ 157 derde regel van boven. Achter Jacob van Campen hetzelfde te vermelden 

als op bladz. 156 eerste regel van boven. 
„ 166 elfde regel van boven staat Adelbertus lees Aelbrecht. 
„ 167 negentiende regel v. b. „ „ „ „ 

De verschillende van der Hooch's, die als eigenaars der stoelen vermeld 
worden, hadden tot gemeenschappelijken stamvader Cornelis van der 
Hooch, in 1497 raad en tresaurier van Delft. Deze had van zijne tweede 
vrouw Petronella van Persijn o. a. eenen zoon Mr. Arend van der Hooch, 
wiens kleinzoon was Cornelis van der Hooch, hoogheemraad van Rijnland, 
gehuwd met Elisabeth van der Horst, — en eene dochter Anna van der 
Hooch, die trouwde met Claes Alewyns van Swaenenburgh, burgemeester 
van Leiden; de afstammelingen van laatstgenoemde echtelieden namen 
den naam van der Hooch aan en waren o. a. de gebroeders Frederick en 
Aelbrecht van der Hooch. 

„ 182 tweede regel van boven staat erfgenaam lees erfgename. 
„ 207 negentiende regel van boven staat voorheen lees reeds toen. 
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