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F R A N E K E R ,

OORKONDEN EN BERIGTEN" UIT HET OUDSTE KERKEN-

BOEK TE FKANEKEK, MEDEGEDEELD , MET

AANTEEKENINGEN

DOOK

MB- A. T E L T I N G .

COPIA.

~XT
I. V niversis et singulis presentes litteras visuris, lectu-

ris pariter et legi audituris, notum sit et pateat evidenter
per presentes. Quatemis ia propria persona comparuit coram
nobis Cirico, ecclesiae sancti Martini oppidi Franikerensis
pastore, in domo inhabitationis nostre, feria quinta post
dominicam qua cantatur in ecclesia Dei lubilate, liora prima
post meridiem, Dns Henricus, presentatus (a) ad Vicariam
Beati Ni col ai in dicta ecclesia Franekerensi (b) , nobisque
fidem fecit sufficientem, ad dictos diem et lioram , vigore
mearum litterarnm proclamatorialinm, eidein Dno Henrico,
super soa ad dictam Vicariam presentatione , a nobis con-
cessarum 3 in facie dictae ecclesiae rite et debite executa-
rum s contra et adversus dictum Henricum, in iisdem lit-
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teris proclamatorialibus principaliter nominatum, omnes et
singulos sua credentia interesse peremptorie faisse et esse
citatos, prout et quemadmodum in prelectis nostris pro-
clamatorialibus et rescriptione executorum eorumdem, ple-
nius continere et vidimus contineri. Quapropter Mgr. Hen-
ricus, nemine adversus comparente, omnium et singulorum
citatorie non comparentium contumaciam accnsavit, illosque
contumaces declarari et nlterius, debita cum reverentia,
in dicta vicaria se institui ac in realeni, corporalem et
actualem posscssionem ejusdem altaris scti Nicolai ac Vi-
cariatus, poni, mitti 3 induci ac sibi tradi a nobis postula-
vit. Vnde nos de ejus presentationis, proclamationis ac
aliis premissis et solempnitatibus in talibus fieri consuetis
rite observatis certificatos, ejus petitionem et requisitionem
tanquam juri et rationi consonas attendentes , omnes et sin-
gulos in genere vel specie citatos non comparentes ad ejus-
dem Dni Henrici presentis instantîam merito reputavimns
et per presentes reputamus contumaces, eisdem contra dic-
tum Dnum Henricum ejusve presentationis seu personam
perpetuum silentium imponentes una cum premissis ejus-
dem Dni Henrici presentationis tamquam duabili (c) et
ydoneo ac aliis clebite rite et legittime factis bonam vali-
dam at que efficacem atque stium plenum robur et effectum
sortiri debere decefnentes eamdemque Dnum Henricum
ad dictam vicariam admitti et institui debere judicantes
quare etiam nos per presentes instituimus. Datum et actum
anno Dni millesimo quingentesimo decimo, die, hora et
loco quibus supra, presenlibus venerabilibus Dnis Nicolao
Bernardi, Petro Jacobi, presbiteris , Wilhelmi Wopkonis
et me Joanne Eodulphi notariis publicis. In fidem et tes-
timonium premissorum has litteras ego Ciricus proprio
sigillo duxi sigillandas anno raense die infra scriptis. —
Qaibus ut premittitur sic factis et expeditis ac dicto Dno
Henrico ut premittitur instituto, fuimus per eundem, ut
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praedicta autoritate eum in corporalem realem et actualem
possessionem dicti vicariatus sum suis juribus, commodis
et pertinentiis universis poneremus et induceremus, debita
cum instantia requisiti. Vnde nos dicti Dni Henrici re-
quisitionis et seu petitionem hujusmodi tanquam rationabilem
et juri consonam attendentes, quodque justa petenti non
sit denegandum assensus, praefatum Dnum Henricnm, hu-
militer ut prefatnr petentem et requirentem , in corpora-
lem , realem et actualem atque legittimam possessionem
dicti altaris et vicariatus, juriumque pertinentium et enio-
lumentorum ejasdein, palam et publice , die dominica ante
ascentionis diem, populo ad dominicam audiendam in copiosa
multitudine congregato , inchoantibus missarum solempniis,
per dicti altaris accessum nee non libri, super eodem altari
positi, traditionem et tactum atque per accessum et
ingressum domus sacerdotalis ejusdem vicarie, nemine
contradicente, posuimus et induximus, ponimusque et in-
ducimus per presentes, presentibus Hesselo Martena ca-
pitaneo (d), Dno Wibodo primo vicario, Dno Reynero Ber-
nardi prebendario, omnibusque fere presbiteris et parochi-
anis dicti oppidi Franekerensis tune ibidem ad dominicam
congregatis, mandantes insuper predicta auctoritate omni-
bus et singulis dicti vicariatus colonis et debitoribus fruc-
tuum, reddituum, jurium, obventionum, censuumque et
emolumentorum qu o rum cum que, ut eidem Mgro Henrico ,
tanquam vero, indubitato ac legittiino ejusdem vicariatus
rectori, debite et plenarie respondeant et faciant responderi,
suis loco et tempore congruis. In fidem et testimonium
quia premissa ita ut premittitur, in ecclesia parochiali aliis-
que locis predictis, etiam anno, mense, dîebus quibus
supra acta sunt nostrum sigillum quo in presentia (e) uti-
mur, presentibus duximus apponenáum. Anno Domini
millesimo quingentesimo decimo mensis Jnnii die 1.
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Oollationata et auscultata est praesens copia cum suis
veris literis originalibus, scriptis in pergameno, ap-
pendenti sigillo in viridi cera sigillatis, per nos Do-
minum Petrum Thomam pastorem Franequerensem
et Gatthiam Petreium sacra Imperiali auctoritate et
ab curia Phrysiae admissum notarium publicum nee
non civitati praefatae a literis et concordat praesens
copia cum eisdem literis originalibus de verbo ad
verbum. Quod nos Petrus et Gatthias praefati sub-
scriptione praesentium et solitis nostri signi et no-
minis adnotatione profitemur.

PETBUS THOMAS, SSCrt, GAATHYE.

COPIA.

II. Noverint universi et singnli, has nostras presentes
literas visuri, lecturi, seu legi audituri, quatenus nos Sy-
brandus Willielmi, pastor in Worckum, auctoritate reve-
rendissimi praepositi et arcliidiaconi ecclesiae sancti Joannis
Trajectensis, totius Phrysiae de Westergoo generalis com-
missarius, citari fecimtts per nuncium nostrum , Dominos
Petrum Anthonii, Ulpium Tetardi, Sybrandum Popckonis
a Rispens, et Dominicum Hectoris, presbiteros ecclesiae
Franekerensis, ut nobis rationem institutionis canonicae
persolverent, aut coram nobis Leouerdiae die tertio mensis
Octobris comparerent in aedibus Reynck, hospitis sub in-
tersignio albae aquilae, hora duodecima a prandio vel cir-
citer comparerent contradictionis rationes allaturi quare ad
hoc faciendum minime tenerentur. Comparuit igitur coram
nobis Dominus Sybrandus a Rispens praefatus, nomine
proprio et nomine praedictorum dominorum, hora et loco
in eadem citacione praefixis. Proposuit et allegavit coram



78 DE SINT HAARTJENS KEEK

nobis ac legittime probavit se, suosque predecessores a suis
pastoribus ad suas vicarias et prebendas instîhitos 3 nee
non se suosque successores ab eisdem sive eodem pastore
in futurum instituendos, et quod propterea praecise ipsi
declararentur per nostram sanctionem immunes ab hujus-
modi jure instituendi. Nos igitur antedictus commissarius ,
testibus fide dignis super hoc anditis, quod semper ex
longinqua consuetudine, pastores praefatae civitatis Frane-
kerensis, ad praedictas vicarias et prebendas ac reliqua
beneficia minora suos instituerunt vicarios, prebendarios et
beneficiatos. Quapropter juris ordine legittime observato,
per nostrum decretum pronunciamus ac declaramus, prae-
assertos dominos vicarios, prebendarios, beneficiatos a jure
institutionis nostrae canonicae liberos et immunes atque
nobis ratione institutionis nihil debere. haf um nostrarum
litterarum testimonio duximus sigillum nostrum presentibus
imprimendum et manu propria subscribendum. Actum et
datum Leoverdiae anno a Christo nato millesimo quingen-
tesimo quadragesimo secundo die mensis Octobris tertio.
Onder stondt Sibrandus Wilhelmi commissarius praefatus.

Collationata et anscultata est praesens copîa cum suis
veris literis origiualibus, scriptis in pergameno, si-
gillatis sigillo viridi cerae impresso et subscriptis ut
praemittitur, per nos D. Petrum Thomam pastorem
Franequerensem et Gatthian Petreium sacra Impe-
riali auctoritate et a curia Plirysiae admissum no-
tarinm publicum, nee non civitati praedictae a
secretis, et concordat praesens copia cum eisdem li-
teris originalibus de verbo ad verbum. Quod nos
Petrus et Gatthias praedicti subscriptione praesen-
tinm et solitis nostri signi et nominis adnotatione
profitemur.

PETRUS THOMAS , SSOrt. GAATHTE.
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Deze beido onder I en II medegedeelde oorkonden, schijnen mij toe
nit een oogpunt van historisch kerkregt eenig gewigt te hebben. De ge-
leerde P. Wierdsma had in eene aantcekening op liet XXIIIste der
Friesche seendregten (O. E. "W., II , blz. 256), onder den Persona, die
eenen priester in eene, hem door de daartoe geregtigden (collatoren) ver-
leende, kapel instelt, versttian den parochiepriester der kerk, waaronder
de kapel behoort. De Hoogleeraar A Ypcij, Geschiedenis van het Pairo-

naatreijt, II, blz. 4G2, en aanteek. 469, op blz. 14], meende dat daardoor
een veel hooger persoon werd bedoeld, dan de gewone parochiepriester,
en wel een proost of deken, of eenig ander geestelijke, die van den
bisschop de magt ontvangen had, om geestelijken in te stellen. „ Ner-
„ gens toch had de Hoogleeraar er een voorbeeld van ontmoet, dat het
„ werk der ordening of aanstelling en instelline/ van eenen geestelijke in
,, het bcnificie door eenen gewonen parodùepriester verrigt is geworden."
Het was het werk van den bisschop, die er in het Utrechtsclie bisdom
den archidiaken van Utrecht 7 met den titel van institulor mede belastte
of liever begiftigde. — Uit de door ons medegedeelde stukken kan 1°.
bevestiging van den door den hooglceraar gestolden regel gehaald wor-
den , want uit den brief van 3 Octob. ] 542, onder II, leeren wij , dat de
pastoor of parochiepriester van Workum, als commissaris voor Wes-
tergo, van den proost en archidiaken van sint Jans Kerk to Utrecht, in
last had om aan. de mindere geestelijken, vicarissen, praebendarissen, ge-

beneficieerden, de canonieke institutie te verleenen. Maar 2°. vinden wij
hier in liet stuk van 1 Junij 1510, onder I , een merkwaardig voorbeeld
van hetgeen den Hoogleeraar nimmer was voorgekomen, de instelling van
eenen geestelijke in een benificie door zijnen parochiepriester, tegelijk met
de verklaring en erkenning in het andere stuk, onder II, van het feit en
van liet regt daartoe van den pastoor van st. Maarten te Franeker. Zonder
nu te willen beweren, dat door dit voorbeeld, — hetgeen hier toch slechts
voorkomt als eene uitzondering op eenen algemeenen regel, — volkomen
zoude zijn uitgemaakt, dat door den persona in de aangehaalde seend-
wet, slechts de parochiepriester zoude zijn bedoeld, waag ik het de gis-
sing te uiten, dat in vroegere tijden, zoodanige institutie door parochie-
priesters in beneficien tot hunne kerken behoorende, geene zoo groote
zeldzaamheid zal zijn geweest.

(a) Preseniatus. Hij was door hen, die liet patroonaatregt hadden van
de vicarij van st. ïficolaus, als priester daarop gekozen, die vicarij was
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hem opgedragen, geconfereerd, en als zoodanig werd hij dooi' hen aan den
Hoofdpriester gepresenteerd, opdat deze hem in liet beneficie mogt instellen.

Verg. omtrent die uitdrukkingen Ypey, t. a. p., II, 436 volg.

(5) Behalve deze waren er nog eene vicarie en vijf prebenden aan de
sint Maartens Kerk verbonden. In den aanbreng yan 1543, in dit oudste
kerkenboek in eopie voorkomende (uit welk stuk dat, betgeen opgenomen
is in bet Beneficiaal-Boek, blz. 253 volgg., aanmerkelijk, vooral ook vrat
de volgorde der prebenden betreft, kan worden verbeterd), worden, na
de goederen van den patroon sint Maarten, d. i. de bezittingen van de
kerk, en na die van den pastoor, opgenoemd: 1°. de landen en pachten
behoorende tot sintc Katherine vicarie, 2°. de landen, renten, steden en
pachten vicariae sancti Nicolai, 3°. die van Zyaerdema prebende, 4°. die
van sint Jans proeven, 5°. die van de prebende van sinte Crispyn en

Crispinianus altaar, 6°. die van de prebende van ons lieve Vrouwe ter

Noodt, 7". de goederen van Sacraments leen, terwijl eindelijk volgen de
goederen van de costery van st. Hartens Kerke. In den brief van den
pastoor yan Worluim , onder I I , worden vier priesters genoemd. De
eerste , Petrus Antlionii, beeft als vicaris van st. Ilatharina vicarie den
aanbreng van 1543 onderteekend, de derde, Sibrandus Popkonis a Ris-
pens, heeft geteekend den aanbreng van Sjaardema praebonde, de vierde,
Dominicus Hectoris, dien van st. Crispyn en Crispïniaan. De in de tweede
plaats genoemde Ulpius Tetardi (Ulbo Tjeerds), komt niet als ondertee-
konaar in den aanbreng voor; misschien bezat hij nog in 1542 st. Nico-
laas vicary, die blijkens de oiiderteekening van dezen aanbreng, een half
jaar later in het bezit was van eenen Sibrandus. Blijkens de ondertee-
keningen van den aanbreng van 1543, hadden ook de prebenden van st.

Jan en van onze lieve Vrouwe ter Noodt hare priesters. De aanbreng van
het Sacramentsleen daarentegen is niet door eenen prebendatus, maar door
de voogden van st. Maartens Kerk onderteekend, als blijken kan bij
vergelijking van de onderteekeningen van den aanbreng van de patroons
goederen. Misschien is het daaraan toe to schrijven , dat v. E., Oud/i, en

Geit., I I , 109, zegt, dat zes priesters den pastoor ten dienste stonden,
wanneer men toch den prebendant van het sacramentsleen niet mede telt,
waren er zes, t. w. de twee vicarissen, en de prebendaten van Sjaardema
prebende, st. Jans proeven , st. Crispijns en Crispiniaans altaar , en van
onze L. V. ter Noodt. Intusschen blijkt uit een pachtbrief van 10 Septb.
1548 (in ons Kerkenboek), dat het Sacramentsleen ook een eigen priester
had, want daar komt voor Heer Jasper, prebendaet. van 't Sacraments

altaer. De pastoor van st. Maartens Kerk had dus niet zes maar zeven

priesters onder zich. De reden waarom de goederen van het Sacraments



TE FRANEKER. 8 1

Leen in den aanbreng van 1543 niet, zoo als al de anderen , door een
priester, die er het genot van had, geteekend zijn, kan in eene oogenblik-
kclijke vacature der prebende gelegen hebben. Vreemd mag het dan toch
nog blijven, dat deze aanbreng juist door de kerkvoogden is geteekend,
niet door de heilige Saeraiienis voogden, die, blijkens de aanteekening van
25 Jttlij 1545 (onder IV), afzonderlijk bestonden. Diergelijke afzonderlijke
voogden bestonden er ook, blijkens de baar van 8Ü ïfovb. 1501 (Schwart-
zenb, II, 217), over O. L. V. ter I\oodts prebende. En in een accoord
omtrent laatstgenoemde prebende (ald. I lI , blz. 452), van 17 Maart 1559,
wordt van een Gilde of Jïroedersnhctp van O. IJ. V. ter SToodt gesproken,
van hetwelk die voogden dan wel de voorstanders en vertegenwoordigers
zuilen zijn geweest. — i)i.e zeven aan den pastoor toegevoegde priesters
waren echter zeker niet allo gelijk in rang. Do eerste plaats bekleedden
ongetwijfeld de beide vicarissen. Hun naam duidt liet aan, dat zij de eigen-
lijke plaatsbekleeders waren van den pastoor. Zij komen ook nevens den
pastoor voor in de verordening omtrent de school van 23 Decb. 1552
(onder VII). Op den inventaris van den koster (onder XIII) wordt ge-
waagd van kussens voor hen, en voor den pastoor, in liet koor ge-
plaatst. Ka deze vicarissen schijnt het hoogst in aaniien te hebben
gestaan de jjrebendaat op Sjaardenia's prebende. Misschien uit hoofde van
zijne betrekking tot het aanzienlijk geslacht, hetgeen dit beneficie op
Onzer L. Vrouwen altaar gefondeerd had en er hot patronaatregt van
bezat. (Zie de copie van den brief der Gouvernante, Koningin Maria, van
28 Wovb. 1539, in Analecta, of eenige oude ongedrukte schriften, Leeuw.
1750, blz. 1.) Misschien ook uit hoofde van do rijke inkomsten van
deze prebende. Verg. den aanbreng van 1543. In de copiën van dien
aanbreng volgt dan ook deze prebende onmiddolijk op de vicarijen. En
het is mij gebleken , dat deze prebendaat met den pastoor en de beide
vicarissen bedoeld is onder de benaming van de vier principale priesterenf

voorkomende in eene uitwijzing van Mr. -Tarich van Dskama, Olderman
der stad Franeker en Grietman vari Franekeradeel, gedaan van legaten ,
besproken door zijne moeder Cutryn van Dekaina, voorkomende in ons
kerkeboek in d. 24 Mei 1550. Die legaten toch waren besproken bij
testament va,n 1528, en nu komt in don a,anbreng van 15-13 voor, bij den
pastoor, den vicaris van sint Catharina, dien van st. Kicolaas en den
prebendaat van Sjaardema telkens 14 st. uit /ie/, legaat van Kairyn I)e-

hama of Tryn Deicama ee.uioige memorie. Deze vier priesters hadden meer
massaliteiton. In den aanbreng van st. Catharina vicarie leest men van
land bij Kiesterzijl, dat die vier priesters daar hebben, en in den aan-
breng van den pastoor, van st. Nicolaas vicarie, en van Sjaardema pre-

I. N. S. 6
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bende, komt telkens voor het aandeel van dat land, hetgeen blijkens de
bij ieder vermelde • huur van 14 st. of I. flor., voor ieder van do vier
even groot w-as. Even zoo is het met het land de drievoet onder Frane-
ker, waarvan vermeld is dat de vier priesters er elk G st. 's jaars van
hebben. In een accoord omtrent zekere zathe onder Dongjum , Boetivert

gehocten, van 2 December 1560, in ons kerke-boek voorkomende, heeten
zij de vier hoofdpriesteren.

Voor den geestelijken commissaris verscheen dan ook, blijkens bet
stuk onder I I , de prebeudaat van Sjaardema prebende Sibrand van Ris-
pens , uit naam van de overige priesters. Het mag vreemd schijnen, dat
de commissaris slechts vier had gedagvaard, schoon er zeven waren. De
erkende immuniteit echter van de kanonieke institutie geldt zeker voor
allen: quod pastores ad vicarias et prebendas ac reliqita beneficia minora

suos inslituerent vicarios, prebendarios et beneficiatos. — Deze Sybren
Rispens was omstreeks 1540 door de collatoren van Sjaardema prebende
verkozen, blijkens een accoord, gedrukt in de Analecta, onder n°. 2,
blz. 2 volgg. (waar in plaats van blye.n moet gelezen worden Idyen , en
in plaats van huizinge, Icicûnqe). Hij zal misschien behoord hebben tot
het adelijk geslacht Rispens, welks genealogie voorkomt in liet Slamboe.h

van den Frieschen Adel, schoon zijn naam daarop niet gevonden wordt,
noch ook die van zijn vader Popko.

Na de reformatie zijn alle deze geestelijke goederen, d. i. die van den
pastoor, van de vicarissen en van de prebenden, op twee na, gekomen
onder de administratie van den stedelijken magistraat, en afzonderlijk be-
heerd geworden, tegelijk met de goederen van het kruisebroeders kloos-
ter, bij het dusgenoenid Geestelijk Kantoor. De patroons en kosterij-
goederen zijn alleen verbleven bij de gereformeerde kerk, onder beheer
van kerkvoogden. Van de prebenden zeide ik op tivee na. Do prebenden
van Sjaardema en van O. L. V. ter Noodts altaar namelijk, hebbende
bekende collatoren, zijn ter beschikking van dezen verbleven, en zijn en
worden nog aangewend, overeenkomstig de beginselen aangenomen bij
art. 12 der Staatsresolutie van 31 Maart 1580 (Scliwartzenb., IV, 144),
en broeder ontwikkeld in de conductoire bij dat stuk van 14 April 1580
(Winsemius, 675), om te voorzien in de studiekosten van daarmede be-
giftigde jongelieden. Omtrent Sjaardema-prebendc zijn daartoe betrekke-
lijk de stukken in de Analecta onder n°. 6, 7, 9, 11 en 12. Omtrent
O. L. V. ter Noodts-prebende schijnt nog der mededeeling waardig eene
aanteekening in het Privilegie-Boek der stad Franeker, in een Register
dor Benefîeiën den Hove van Friesland aangegeven, den 12 Maart 1541:
„ Item noch een prebende van ons lieue vroue ter noodts altaer, van
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„ de welcke meester Jan Kodolphs zoon posscssor is, die noch geen
,, priester en is, maer is subdiaken, en sall alle dagen priester
„ worden, en laet gelycke wel den dienst Gods doen, daer hy toe ver-
„ bonden is." In 1543 was hij zeker reeds priester, want toen teekende
hij den aanbreng Dus Joliannes üodulphi prebendatus in Franiher sst.

Ik deel dit mede, om dat er nit blijkt, dat ook reeds vóór de reformatie
het niet ongewoon was , zulke leenen te geven aan jongelingen ter voor-
bereiding voor den geestelijken stand. De bestemming, tijdens de refor-
matie aan die leenen gegeven, was dus niet eene geheel nieuwe uitvin-
ding, maar meer eene beperking tot het eenige nog mogelijke emplooi,
dat er behoudens den wil van tic stichters van te maken was. Zoo naauw-
gezet waren onze voorouders in hunne rcvolutieu! In de aangehaalde
Baar van 1501 (Sehwartzenb., I I , 217), staat even zoo: „ Ulbetli zyn
„ kynderen, kinders kyuderen, ofte yemant van zyu naeste Moet, pries-

„ ter waar, ojf te schoei ghhtfjli om priester te loerden, van dit vorser.
„ prouen die eerste keur te hebben." — Tot opheldering van den naam
Lieve Vrouwe ter Noodt, moge strekken wat ik vond in de Beschrijving

der stadt Delft (ald. 1729, in fol.), blz. 219 : „ Van den Boeide der noot
„ Goodts." Waar verhaald wordt van eenen reizenden kunstenaar, met
zich voerende ,, een beeldt van onser Lieve Vrouwe in der Noodt, alsoo
„ zy onder den cruyse sat droeffelyek met haren ghebencdyden Kinde op
„ haren schoot leggende."

(c) Duabüi zoo meende ik te lezen, doch versta het niet; misschien
is het de àbili, voor habili.

(d) Capitaneo, hovetling. In een stuk betrekkelijk tot O. L. V. ter
Noodt prebende van 25 Octob. 1512, in het Franeker Privilegie Boek,
fol. 9, heet Hessel Martena amptman, een titel met het Saxisch bestuur
opgekomen en weder verdwenen.

(e) Achter pressntia is iets gevoegd, dat ik niet lezen kan.

IlI. Inuentarium van de liberye van Sint Martens
Kercke.

Quadragezimale (a) fratris Johannis Grietsch.
Sermones quadragesimales de legibus fratris Leonardi

de Utino.
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Kegistrum magistri Pauli Wan in enangeliis de tem-
pore (6).

Chrisostomi tomus sextus. i
Joliannis Chrisostomi tomus tertius 4US et 5us.
Johannis Crisostomi tomus primus et 2«s,
Tlieopliilactus in 4or euangelia.
Codex Panormitanus sup. l a m partem secnndi decreta-

îinm : —
Somma angelica. Somma Daafrudi.
Usus feudorum. Vocabulariuni titriasque juris : —•
Flores legnm. Sermones fratris Jacobi de Voragine.
Valerius Maximus.
Oliuerii Maillardi sermonos de aduentu.
Lombardica historia. vel aurea legenda sanctorum.
Speculuni peregrinaram questionum.
D. Michaelis Loclimair sermones de sanctis.
Aulus Gellius de noctibus atticis.
C. Plinü Sccundi Veronensis nataralis historie.
Ambrosias Calepinus.
Nicolaus Siculus sap. 4°i' et 5 decretalium libro.
Decreta. Panormitanus super 2am et 3am partem.
Lib er sextus decretalium. Institutiones: —
Repertorium super practica Dni Johannis Petri de Fer-

rariis.
Sermones Pomerii de tempore. Sermones Pomerii de

sanctis.
Nounm Testamentnm Grecnm et Latinnm.
Annotationes Erasmi in nonum Testamentum.
Paraphrases Erasmi în 401" euangelia et acta apostolorum
Omilie veternm doctorum.
3us et 4is tomi operum Origenis.
Primus et 2ns tomi operam Origenis.
Athanasii opera. Basilii Magni opera.
FJavü Josephi opera. Opera Cypriani.
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Operam Hieronimi tomus primus et 2««.
Tomus tertius quartus et septimns.
Tomus quintus et (ius. Tomus 811S et nonus.
Index in tomos omnes opernm D. Hieronimi.
Augustinus de ciuitate Dei. Hilarius.
Vita Jesu Chri per Ludolphum de Saxonia,
Tlieopliilactus in 4«r euangelia.
Paraphrases Erasmi in epistolas apostolicas,
Cyrillas in eaangelium Johannis et commentaria ejusdem

in Leuiticum.
Repertorium Antonini l e et 2o partis.
Somma majoris bti Antonini 8a pars et 4».
Sermones Hugonis de Prato Florido super euangeiium

et epïstolas totius anni.
Badeas de asse. Lactancins Firmianus.
Tomus tertiiis Bede presbiteri.
Eplanatio D. Augustini in psalterium.
Opuscula aliquot D. Augustini.
Nouum testamentum et fascicnlus temporam.
Johannis Majoris Hadingtonani in 4<»' Euangelia.
Catena aurea angelici Tliome Aquinatis.
Moralisationes biblie. Passionale.
Sermones Robert! de Licio. Nouuai testamentum.
Libri Salamonis et Prophetarum. Biblia.

Beze inventaris is, blijkens liet schrift en plaatsing, van het midden
der 16de eeuw.

(a) Quadragesima zijn do veertigdaagsclie Tasten voor paschen. Qua-

draqasimalz en sennoncs quadragesi.males znllen dan gebeden en sermoenen
zijn. tot die vasten betrekkelijk. Maar wat zijn serruones quadragesimuhs

de legibus?

(6) Hier worden bedoeld de stukken uit de Evangeliën, die on
iederen zondag in de E. C. kerk gelezen worden, aangewezen in hot
Proprium missarum de tempore, te vinden in het missnh Rnm'iivnn,



86 DE SINÏ MAABTKNS KEEK

IV. Op huiden ist by den raedt van Fraencker gheac-
cordeert ende ghesloten, dat van alle die toortsen daermen
in sinte Marlens Kerck vor theilighe vaerdighe sacra-
ment ghebruicken ende van doen hebben sal, die kerck-
folden tie twie parten ende die heilighe sacramentfouden
die darde paert betalen. Anno XVC ende XLV, den
XXV Julius.

Op den VI dach in April is ons kerck beroft van die
heilighe sakramenten (a).

Daerna sin die drie ollifaten weder gliemact ende we-
gen XVI loet ende en actendel, ende dat macloen heeft
ghecost twie gl. corrent ende VI st.

Daerna is die dalichke cyborie ghemact ende is suaer
LXXXVI loet; ende dat macloen heft ghecost XIX gl.
corrent ende XII st.

(ei) Dit berigt ook v. R., Oiidli. en QesL, I I , 109, die liet feit stelt
op 1545.

V. Vp huyden zyn meester Jan Sarius, pastor in Fra-
neker , Heer Aesge van Hoxwier, ridder etc, Poppa van
Doyem ende Willem Wiggerszoon, bij den olderman,
heerschappen, burgemeesteren, schepenen ende raeden
sampt gezworen gemeente der stede van Franeker , geor-
donneert ende gecommitteert, omme voor den coster, or-
ganist , ende schoolmeesters van sinte Martens Kercke in
Franeker voorsc, een ordonnantie ende regel te mogen
maeken ende stellen, daer de voorsc. coster, organist ende
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schoelmeïsters hen 'voirtaen nae zullen holden ende regu-
leren. Actum , den Hen Martij anno XV0 en XLVI, In
kennisse van mij

T. DELPHTJS.

VI. Angaende den rectoeren ende meesters van der
scliole. Den XIX™ Februari] anno XV^XLVII.

Vp huyden zyn by malcanderen vpt raethuys der stede
van Franeker versamelt geweest, d olderman, burgemees-
teren , schepenen ende raeden, myt sampt de gezworen
gemeente ende kerckfoecliden der stede voorsc, omme te
raemen ende sluyten, hoe ende in wat manieren dat uien
de. scliole ende tkoer in sinte Martens Kercke best in eeren
sall holden ende d abuysen die dagelycx daer inne ge-
schien sal remedieren. Ende zyn nae veele communicatien
bij den meesten stemmen geaceordeert ende geslooten , dat
men de rectoer meester Jacob van Dalen (ei), bij den pas-
toir ende kerckfoecliden sall doen adverteren ende voor-
holden, oft hy den scliole noch een jaer ofte langer, son-
der sallaris van den kercke ofte stadt sall willen bedienen
ofte piet, mits ontfangende ende aiinemende onder syn
protectie zoe veel jongeren, als liem guetduncken, believen
ende liy annemen willen zall, ende van denzeluen zoe
veel. sallarys te eyscheii, ende mitten zeluen te verdragen,
als îiy sall konnen ende moegen. Ende angaende de scliole
daer men den jongen koersanck sall leeren, ende andere
leeringen, den voorsc. reetoer niet roerende, zullen de
pastoir ende kerckfoecliden daer inue ordonneren twee
schoolmeesters, die daer nut ende bequaem toe zullen zyn,
omme den jongen mit alder naersticheyt te leeren ende
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te onderwysen, zoe dat tot eere van der kercke ende wei-
vaert van den burgers ende guede luyden kynderen be-
hoiren sall. Ende van tgeene des die voorn, pastoir ende
kerckfoeclulen den twee ondermeesters voor hoer sallaris
(bonen de XII philips guldens, die vyff priesters te wee-
ten de pastoir , twee vicarien , Heer Fedde (b) ende Heer
Thomas (c), jaerlycx vuytreycken) toeseggen zullen, zullen
de kercke d eene helft ende de stadt d ander helft betae-
len, des zoe en zuilender geen jongen vuyt den ondersclioel
totten rectoers schoei mogen gaen, ten zy dat zy eerst
ende voor all daer toe by den vsc. pastoir bequaem gekent
worden. Actum uts. in bywesen van my T. Delplius.

(o) Van dezen rector is eene inscriptie bewaard in den Oostdijken
muur van het in 1774 geheel vernieuwd schoolgebouw. Onder een klei-
ner steentje, met dit opschrift:

!Kobilis obscuro el: forma quaeunque pucllo
"Vivcre vis Christo. Vis vitam reddere Cliristo
Haiie intrato scliolam, literas liic discite clai'as
Moribiis oruator, monitis pareto magistri.

vindt men eenen grootoren steen, rraarop staat:

1561.
Discei'0 ne pigeat paucis, studiosa juventus,

Promittat magni quid scliola parva boni.
Hanc velut acdicnlam vileni no spernito. templum

Palladis est magna relligione sacruni.
îfam puor liic tencris Cliristum cognoscit ab annis,

Quo sine sunt prorsus maxima quaeque nihil.
Traditur Mc Latiae Frisiis coinmmrîo lingtiae

Discit et liie Grajos barLara turba sonos.
Et licot liic cuiplicem dicendi discere formam

Et lata et stricta quae ratione docet.
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Iiisnper ad reliquas liic ludus praeparat artes ,

Quas spatium saxi dinunierare vetat.
Palladis huic igitur templo succede juvc-ntus,

Imbuat ut variis te, Jove nata, bonis.

E. T. M. Jl. JACOBUS DALESfUS. S. I. ï \

Men ziet er uit, dat Jacob van Dalen, hetzij dan met of zonder sala-
ris, nog lange jaren aan liet hoofd dezer school hooft gestaan, en tevens,
naai' het mij toeschijnt uit zijne Latijnsche vcrsen en de denkbeelden
daarin vervat, dat hij waardig was die plaats to bekleeden. Ik meen
dat hij medicinae doctor geweest is , en ook burgemeester van Franeker.
De bewijzen daarvoor heb ik echter op dit oogenblik niet voorhanden.

(6) lieer ITedde. Misschien Heer Fedde Gaelkis zoon, die blijkens
een stuk in de boven aangehaalde Analecta, blz. 7 , van 18 Mei 1548,
toen bezitter was van Sjaardcma prebendo.

(c) Heer Thomas. Misschien de prebendarius van st. Jans proeven.
Vergel, de enderteekeniug van den aanbreng van 1543.

VII. Vp hnyden XXIIIem Decembris anno XVC twee
ende vyfticli, is by den pastoor, vicarium, burgemeesteren,
scepenen ende raeden, mitsampt den kerekvoegden van
sinte Martens Kerck bynnen Franeker, heer Joannes Wybe
zoon prebendarius bynnen Franeker voorsc. geordonneert
int schoei by meester Syba ondermeester zijn hulp te we-
gen soe well in tsclioel als in tchoer voor een jaer nae
dato van desen, ende zall voor sallarys hebben vande
kéreke derticli gouden gld., zynde deerste twee kusten (ei)
van thuys inde sclioeîsteegh, 'twelcke by van de patroen
heeft gecoft. Actam ats. in bywesen van my

GAATTHYE,
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(a) Zoo meen ik te lezen, maar versta het niet. Beteckent kusten,
Jcosten, misschien hetalingtermijnen?

VIII. Op huyden den lesten Martij anno XVC een ende
't sestich syn Bartliolomeus van der Nysten als kerckuoocht
binnen Franecker, wuyten name ende van. wegen die
kercke ende patroen, ter eenre, ende Andries Pieters
zoon wuyrwerckmaecker wonachtich te Bolswert, voor hem
seinen ter anderen, mit malcanderen geaccordeert ende
verdragen nopende den contracten ende betaelingen tus-
schen henlieden gehandelt van den iseren spillen, raeden
ende andere wercken, bij den voornoemden Andries nu
gemaect ende inder kercke thoorn alhyr geleuert aen t' uyr-
werck, tot regieringhe van de wysers buyten aen den
thoorn gestelt, als dat de voorn. Andries syn voors. werck
sal noeden ende goet oprecht ende veerdich onderhouden
tot tliien iaeren lanck nae date van desen, mits oock, so
wanneer tuyrwerck verseth ofte gecaert moet worden, ver-
mits tnyuwe holtwerck ende clocken die men midlertyt
inden thoren sal brengen, ende oock so wanneer binnen
desen thien iaeren aen syn voors. werck eenich gebrek
ofte letsel beuonden wordt, dat hy tselve alsdan weder-
omme sal comen maeken ende stellen op syn eygen cos-
ten, so dat die wysers voors. haer behoorlick ganck holden
ende hebben in alles. Actum uts. In kennisse van my
S. Kicheus.

COPIA.

IX, Heer Pieter Thomas zn. pastoor, Sybe Taecke zn.,
Schelte Cîaes zn. ende Bartlioloraeus van der Nysten,
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kerckuoochden binnen Fraeneker, bekennen ende doen
cnndt by desen. Also die van den gerechte ende gesuo-
rene gemeente binnen Fraeneker, wuyte name van deselue
stadt, aen ons van wegen den patroon binnen Fraeneker
voorz., tot hulp van den grote costen, vallende op den
twee grote nywe clocken, by ons aen meester Willem,
clockgieter te Deuenter besteedt, ende ten eynde wy den
noodtlicke costen te beth souden mogen vervullen, hebben
geaccordeert, dat wy die cleynste oude clocke mede sou-
den doen vergieten ende bekeeren in ende aen de grote
clocken voors., mits dat sy tot d stadts costen in plaets
van de voors. cleynste, een ander cleyne clocke van om-
trent twaeleff hundert ponden suaer, ende van beter geluyt
ende accoordt tegen den anderen clocken, aen ons tot pro-
fyte van den patroon voors. hebben geschoncken ende aen-
genomen te leueren , ende naederhandt eenyge anxt gere-
gen is, als dat die thoorn ende holtwerck niet vast genoech
soude wesen, onime daldergrootste der twee grote nywe
clocken voors. te draegen, hoe dat wy daeromme mit die
van den gerichte ende gesuorene gemeente voors, syn ver-
draegen , gelyx wy verdragen by dezen dat die van der
stadt voors. ons die cleyne nywe clocke van tuaeleff hun-
dert ponden ofte daeromtrent op dstadts costen inden
thoren sullen leueren ten fine als voren, ende dat wy den
twee grote nywe clocken voors. oock beyde sullen doen
maeken mitten eersten, volgende tconcept voors.; doch oft
mitter. daet beuonden worde dat die thoren daldergrootste
niet en soude moegen voeren, ende dat men daeromme
dselue achterlaeten soude moeten, dat wy in dier geualle
aen die van der stadt van den costen der cleyne nywe
geschoncken clocke voors. sullen restitueren dsumme van
een hundert carolus guldens, gelyx wy wuyte name van
den patroon voors. gelonen by desen te doen sunder eenyge
oppositie ter contrarie. Alles oprecht sunder bedroch ende

to



-2 DE SINT MAARTENS KEEK

nywe infyndinge. Des tot orconde hebben wy pastoor
ende voochden voorn, elx onsen eygen namen ende ge-
woontlicke handtscriften selffs liyr onder gescreuen. Actum
Fraeneker den eersten February anno XVC twee ende
tsestich.

Dprincipale van desen was gescreuen in pampier ende
stondt daer onder geteykent H. Peter Thomas sst., Sybe
Take zn., Schelte Claes zn., B. Nysten.

Grecollationeert jegens die principale voors. ende is
daermede bevonden taccorderen by my der stadt
Fraeneker Secretaris

S. EICHEUS.

X. Een clocke den XXVI Martii an. LXII ontfangen
van Deuenter aff ende by Mr- Willem Wegeuaert gego-
ten suaer synde dien vier duysent ses hondert en twaloff
ponden.

Noch daer by een cleyne clocke ontfanghen ende duer
de stadt alhier de kercke gescnoncken, suaer synde ses-
tliien hondert ende acht ponden.

Den XV May XVcLXIIII heeft meester Willem We-
gewart, clockgieter binnen Deuenter, een clocke binnen
Franycker gelevert, zwair synde zeven duysent drie hon-
dert en vijf en tnegentich ponden, althans in den toorn
synde. In kennisse van my als ouck administratoir der
zeluer kercke.

B. NYSTEN,
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XI. Vp huyden den Hen Octobris. anno XVe vier en
tsestich syn Bartholomeus van der Nysten, als vooclit van
sinte Martens kercke binnen Franeker, wuyte name ende
van wegen dselue kercke ende patroon ter eenre, ende
Mr- Andries Pieter zn., wuyrwerckmaecker wonachticli te
Boiswert, voor hem selven ter andere, mit malcanderen
verdraegen, als dat dvoorn. Andries voor de sestien caro-
lus guldens, die hy althans ontfangen heeft voor syn stof
ende aerbeit, gedaen aent vertnaecken van den iseren spil-
len , raeden ende andere wercken totten wysers staende
aen den thoren der kercke voorsc, tselue werck nopende
den ganck van de vs. wysers, noch sal noeden, goet op-
recht ende veerdich wel gaende onderhouden, die tyt
van twaeleff iaeren lanck nae date van huyden, ende in-
dien niidlertyt daerinne enich gebreck geraect te vallen,
dat liy tselue alsdan wederomme alhyr sal comen altoos
veerdich ende goet maeken op syn costen, ende oock
indien de voochden moclite gelieuen de grote slachhamer
van de wuyrclocke suaerder te hebben, dat alsdan dvoorn.
Andries oock gehouden sal wesen een anderen goeden
bequamen hamer van meerder suaerte in plaets van den
tegenwordigen hamer te leueren pondt voor pondt, mits
dat men hem de aenschietende ponden sal betaelen tot
redelicken weerde, namentlick tpondt mit twee stuyuers,
alles onder expresse-Hek verbandt van allen syn en tegen-
wordigen ende toecomenden goederen, actiën ende gerech-
ticheden. ïn kennisse van ons

B, NTSTEH". ANDBIES PIETEBS Zo. S. BICHEUS.

XII. Articulen inhoudende den dienst ende lasten van
den costerye der kercke van Franeker.
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1. Dat die coster sorcîi drage om dat wuyrwerck neer-
stelick waer te nemen, dat die wuyrcloc by nacht ende
by dage vp behoerlicke tyden ende vuyren slaet ende die
wysers te recht gaen.

2. Dat liy alle dage liet luyden, des morgens ter vroe-
misse, te hoochmisse, smiddaechs te tvre vuyren, te vesper
loff ende tsavonds op behoerlicke tyden waerneme.

3. Dat hy op die vier hooclityden , venerabilis sacra-
menti, s. Jacobi, omnium sanctorum , s. Martini ende De-
dicationis ecclesiae, altyt voor dat eerste geluyt van ier
vesperloff mitten lioochmisse ende eer nacht luyt een vuyr
te voeren sal beyeren ende het eerste luyt met de groetste
cloc, liet anderde met die groetste vp een na , liet gaer-
luyt met die vier clocken, het loff ende nachtluyt met die
grootste clock sal luyden.

4. Dat vp alle andere feestdagen, beatae Mariae Virgi-
nis ende der Apostelen, Michaelis ende des sondaechs
tusschen paeschen ende venerabilis sacramenti, telckens
een halff vuyr voer het luyden gebeyert worde.

5. Dat alle donderdagen een halff vuyr voer die vroe-
misse ende loff gebeyert ende behoerlick geluyt worde.

6. Dat infra octavas venerabilis sacramenti ende vi-
sitationis beatae Mariae ter metten ende vesper geluyt
worde.

7. Dat altyt onder te Deum ende processie met meer
dan met een cloc geluyt worde.

8. Dat oec onder die eleuatie van den hoochmisse ende
int lest van het loff na older gewoente gedept worde.

9. Dat hy syn syde int choer, ter metten, vigilie,
misse ende vesper tyden met singen onderhoude, met
oec die vroechmissen des sonnendaechs ende in de weeck,
ende het loff alst syn boerte is te singen, ende die pro-
cessien te helpen onderhouden.

10. Dat hy dat sancta in excelsis alla sequet (a) Sanctus
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Agnus midscn (b) int choer by den meysters ende clerc-
ken staende help singen ende hem niet en absentere.

11. Dat hy alle dagen ten tyde der hoochmisse dat
hoge altaer bereyde, licht ontsteke , den priesteren broodt
ende wyn bestelle, ende tegen dat hoochtyt van paschen
so veel cleyne broeden , als men als dan ende voerts tge-
hele jaer doer behoue, om te communiceren.

12. Dat hy tot allen tyden die lampe binnen der kercke
barnend lioude, die oly daer toe behoeftich by aduys van
den administrator ontfangende.

13. Dat hy alle vier lioochtyden, Johannis, Jacobi,
Martini ende vp anderen tyden alst die noet eyschen sal,
het clioor, gestoelte, bancken ende kercke schoon vege
ende voerts altyts van alle onsuuerheyt reynige.

14. Dat hy alle jaer tegen dat hoochtyt van paschen,
die glasen der kercke ende muyren, van stoff ende spin-
neweb reynige met des patroens raechstocken ende be-
semen.

15. Dat liy die libry ende boeckery ende bancken bouen
die costery schoen houde (c).

16. Dat hy die candelaren opt hoge altaer, wywater-
vat, het lauoer in die costery, alle vier hoochtyden gla-
de (d), ende die dwalen van het hoge altaer met alle an-
dere lynwaet, syn bewaringa beuoelen, wassche, ende alle
hoochtyden alst die noet eyschen sal, schone dwaelen met
een vinger-doec op het hoge altaer, met een schone hant-
doecke in die costery, ende schoen water in dat lauoer
bestelle.

17. Dat hy alle sonnendagen, onder die metten, schoen
water op het hoge choor bestelle, om van den priester
gewyt te worden, ende voerts alle sonnendags die gewoent-
licke wywater stenen vuile.

18. Dat hy tegen paesch ende pynxter auonden die fonts
schoen make ende met schoen water vervulle.
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19. Dat hy geen ionge fenten op den tlioren laet co-
men, die daer enige insolentie bedryuen.

20. Dat hy die costerye ende andere sloeten syn be-
waringe beuoelen , wel sluyte ende waer neme , des gelyc
oec die kerckdoeren.

21. Dat liy des somers vp liooclityden, by olts ge-
"woentlic, die kercke ende clioor met groen gras bestroye,
ende die hoochtyden verby synde weder om vege.

22. Dat hy voert generalicken alle lasten ende diensten,
van olts totte costerye behorende, getrouwelic ondeiiiou-
de ende waerneme.

( 1 , 2) Zoo lees ik , doch versta het niet.

(3) Hieruit maak ik op dat de liberij , waarvan wij den inventaris
onder I l I hebben medegedeeld, geplaatst zal zijn geweest boven de
kosterij.

(4) Glad schure.

COPIA.

XIII. Den Vielen Octobris XV<= vyff ende tzestich.

Inuentaris gemaect by my Claes Heyne zn. coster
van de st. Maertens Kercke binnen Franeker ende
dat van zekere siluerwerek, ornamenten, linwerek
ende cleynodyen duoirs. patroon toebehoirende,
sulex als ick die van weghen myn dienst in be-
waringe gehadt hebbe ende dsulfste myn zoon
Lambert ouergeleuert syn, als in myne dienst suc-
cederende, alles ter presentie van Mr- Jaricli van
Botnya, Heer Pieter Thomas zn., pastoir sampt
dkerekvoichden der kercke voirs. tsulfste ia ma-
ten nauolgende:
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Eerst van tsiluerwerck.

Inden eersten een groot silueron span, met een groot
silueren knoop behoirende tot dbeste choorcap.

Item een cleyn silueren span, met een cleyne silueren
knoop, belioirende tot de soendaegbs choorcap.

Item twee silueren pulten, een silueren pas, een silue-
ren schael ende drie silueren lepelen.

Item noch twee slechte silueren pulten, tot tsacraments
altair behoirende.

Van Ornamenten.

Item een roodt carmezyn fluwelen capell naemlyck, een
choorcap een casel, ende twee dienrocken, elcx met gol-
den beduirwerck streken ende cruycen met stolen ende
manipulen dairtoe behoirende.

Item een blaeuw damast fluwelen capel tweten een choor-
cap , een casel, twee dienrocken met îioere stoelen ende
manipulen.

Item een rood damasten capel, naemlick een casel met
twee dienrocken sonder choorcap.

Van Linwerck.

Item een hongerdoeck, int middel een rood laeckens
cruys 5 met syn ringhen, ende twee marlingen om dhon-
gerdoeck aen thanghen.

Item drie nyeuwe dualen, ende zes olde dualen tot
thoogh althair behoirende.

Item twee cleyne zeer olde dualen.
Item een langh small duael met een cleyn web lampers,

twelck men opten langen tafel inde communicatie ge-
bruyckt.

I. N. S. 7
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Item vyff lianduecken ende twee vingerdoecken aen
thooch althair tliangen.

Item tot trood carmesyn capel, drie linnen alben met
huere amicten ende gordelen.

Item tottet blauw damasten insgelycx drie alben met
hoere amicten ende gordelen.

Item tottet rood damasten twee linnen alben met heure
amicten ende gordelen.

Dese voirgaende porcelen worden vanden coster bin-
nen slotwerck beuairt.

Nauolgende porchelen zyn in de sacristi ende choor
bloot voir handen.

Item vier mesken candelaeren, ende een cleyn mesken
candelaer, hebbende een yseren pan met vier pypen.

Item een mesken lawoir in de sacristy, ende een
mesken wywaters lawoir int choor met twee schellen,
noch een groot ende cleyn oude wieroocx vaten ende
een wywaters quast.

Van buecken aan beyde choren dienstich zynde.

Item twee gradalen om dmis vuyt tsingen.
Item twee psalters ofte souters.
Item vier antiphonalen om metten ende vesper vuyt tsin-

gen tweeten, twee zoimerstucken ende twee winterstucken.
Item een groot vormaet dun loffboeck.
Item een cleyn lectionael boeck, by M1"- Jan Paschasius

in tpampier geschreuen.
Item een groot inusyck boeck met noch een cleyn sangh-

boeck.
Item een missaelboeck met semen leer ouertogen tottet

hooch altair behoiff.
Item drie leghe stuelen binnen tclioir aen tsacraments

huys staende.
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Item drie oude banckwercx cussens op duoirs. stuelen
leggende.

Noch drie banckwercx kussens int suyder choor voor
dpastoor ende twee vicarysen,

Beth drie grote blauwe banckwercx kussens op tstuelt
ende thoigh altair ten zuyden leggende.

Twee swart damasten vanen (a) ende een oldt tot het
sacrament behorende.

Twee decselen ouer den tabernakel van het h. sacra-
ment, de ene van swart fluweel die ander van gele sytyn.

(a) Vanen. Misschien heeft men hierdoor te verstaan corporalen

(waarvan ook gewag wordt gemaakt in liet stuk onder XVI), zijnde ge-
wijde doeken, waarmede de hostie op het altaar bedekt wordt, en die,
bij het bedienen der mis, onder den kelk worden gelegd, om de brok-
ken , die door het breken van de hostie vallen, te ontvangen. Verg. de
Aanteeken. op de O. F. W., blz. 204 en 259.

-•ii>nitiMit|g|f^^S»9i8ieien»w««^

. XIV. Vp huyden den lesten dach Februari] anno XVe
ses ende tsestich, heeft Bartholomeus van der Nysten als
kerekuoocht binnen Franeker, by aduys van syn mede
voochden betaelt aen Mr- Jan Heyn zn., wuyrwerckmaecker
wonachtich binnen Leewarden, dsomme van vyftig carolus
gis. twee stuyvers ende daerteboven oock aen Ane Scheltes
in den blaeuwen helm betaelt een carolus gulden vyftien
stuyuers, by den voorn. Mr. Jan aldaer verteert, alles ter
cause ende in goede voldade van tgene by Mr. Jan vs.,
aent wuyrwerck staende in den to.or.en van der parochie
kereke binnen Franeker vs. nu onlanx vermaect ende ver-
betert is, ende heeft dv.oorn. Mr. Jan voorts volgende den
contracten van de vs. reparatie tusschen hem ende de vs.
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voochden gemaect, mit behoorlicke stipulatie gelooft ende
aengenomen tvs. wuyrwerck goet veerdich ende correct
ganckber te holden tot syn leuent lanck geduyrende, ende
de gebreken daerinne comende tot syn costen corrigeren
ende verbeteren, sunder nochtans van de wysers enyghe
noedt ofte costen te staen, wel verstaende oock, oft duer
faeute van iemandt anders over tvs wuyrwerck gaende,
oft andersins doer enyge andere aenuallende saecke van
buyten aent werck comende, enyge schaede geraeken moclite
daeraen te geschieden, dat suis ende indien des geblyke,
tot syn last niet en sal comen. Actum uts. in kennisse
van ons.

JAN HEYNS Z. JAIKYCH VAN BOTTYNGA. S. KICHEUS.

XV. Vp Imyden den IXden JNlovembris anno XVe ne-
gen ende tsesticli, is by den pastoor ende kerekuoochden
binnen Franeker sampt commissarien van den gerichte der
seluer stede geordoneert, dat die grootste clocke binnen
sint Hartens kereke binnen Franeker voors. geluyt sall
worden op den feesten nauolgende, te weten op den vier
hoochtyden ende daerafF tot paeschen, pynxter ende cars-
tyt telkens deerste twee daegen, item vp alle lieue vrouwe
daegen, vp nywe jaersdach, heilige drye coeningen, opde
octaue voir paeschen ende pynxteren, Heer hemeluaerts-
dach , sacramentsdacli, sint Jacob, Michaelis , Victoris,
Allerheiligen, Martini ende Dedicationis Ecclesie, alles op
den seluen feestdagen te metten, middelmetten, hooch
misse, processie, vesper ende loff, ende oock altoos sliei-
ligen auondts te voren te vesper ende loff.

Ende is voorts geordoneert ende beuoleu Atte Lou zn.
stadts torenwacliter, Simon Jan zn. stadtsroeper (d), Claes
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Wybrens, Pieter Lamberts, Willem Hans zn. ende Is-
brandt Lamberts zn. pypwachters (b), Sicke Jacob zn.
graefmaecker ende Fedde Offe zn. hontslaeger, gelyx sy
oock aengenomen hebben opden voors. tyden den coster te
helpen die vs. grootste ende oock de andere clocken te
luyden, comende intyts so wanneer die coster mit die
cleinste clocke een teken gegeuen sal hebben , ende dat
by pene indien emant sunder nootsaeken in gebreke be-
uonden werdt, dat die coster een ander man in plaetse
van den absente sal mogen huyrcn, ende dat die betalinge
van dien van den absente genomen ende executeert sal
worden. Actum uts.

Vp huyden den XVI<*en Decembris anno XVcLXXV,
hebben Olderman, Burgemeesteren Schepenen ende Rae-
den der stadt Franeker, amplierende voirgaendo ordon-
nancie opt luyden vande grote en andere clocken alhier
gemaeckt, neffens die penen daerinne verhaelt van den
genen die tottet luyden der zelver groote clock verbonden
syn, soo dselue versuymelick by hun onderliolden ende
qualick naegegaen wort, als dat dselue tot onderholdinge
der voirs. acte ende ordonnancie gehouden ende verbon-
den sullen blyuen by pene daerinne begrepen, ende voirts
oeck opdat naemaels geen faulte daerinne befondeu worde,
dat dselue ofte emandt van hun die daerinne versuymelick
befonden worden, terstondt ende metter daedt van syn
ampt, officie ende andere hnysingen tuelck zy van stadts
wegen bedienen ende besitten gepriueert ende vboipe (c)
sullen worden, tuelck hun allen ende enen yegelick van
hun by den stadt bode geinsinueert zall worden omme hun
daer nae te sclûcken. Actum als bouen in keimisse van
mij "W. SEEEPS,

lek onderges, bekenne by desen de insinuatie gedaen te
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hebben dese personen, als nae volcht, in den eersten Atte
Lous z. toernwachter, Jacob Ruyerd z. portier van de oes-
ter poort, Rommert Sypke z. op de oester pyp , Wyllem
Plans z. op de noerder oester pyp, Frans Kaerl z. op de
noerder poert, Cîaes Wybrens z. op de westerpoert,
Symen Jan z. de stad roeper, Sycke graefmaker, ende
Pieter Ansckes als lionde giseler, ende naebegaen voer-
gaende ordonantie opt luyden van den gi'oeten clock by
den Olderman sampt den Burgemeesteren gemaect, by
pene als daertoe staet. Actum den XV e n Decembris anno
XVcLXXV by my

JANKE GIELT Z. 1575,

(«) Dezelfde kortswijlige roeper, van wien Schotanus, blz. 769 zijner
Gesch. verhaalt, dat hij het bevel van den Oldermau en Raad, om de
stads gracht door bitten open to houden, tot keer van Gaspar de Itobles,
in November 1572, in dezen vorm uitvoerde: „ Elk kom op zyn bit on
begiote 't glad, zoo.glydt de comel, met zyn zwart vel, van boven del."

(£>) Pijpwachters. Uit de ouder volgende insinuatie van don stads bode
blijkt, dat hierdoor verstaan moeten worden de portiers van do stads
waterpoorten.

(c) Zoo meen ik to lezen, doch versta het niet. Dit zal welligt ver-

worpen moeten zijn.

XVI- Op huyden den lesten Martii anno 77 hebben
wy voeghden van Sinte Martens Kerck binnen Franeker,
ontfangen vuyt handen van den Walsenen Prister een
kelck met een platteel van siluer verguit, welcke kelck
"weeght seeuenentwintich loot ende een halff, ende de plat-
teel weeght acht loot heel wel geweegen, maeckt samen
vyffendedertich loot ende een halff wel geweegen, welcke
kelck Sint Marien geschoncken es van den Capiteyn Ro-
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brecht de Feutre, Hopman van de Walsche soldaeten,
alstoen binnen Framcker leggende, breeder blyckende by
syn liandt hier aengehecht.

Welck vorscreuen kelck geteekent es vnder de voet
recht onder het crvysken daer boouen vp gemaeckt met
een St. Mr.

Hier es noch by een roodt REYNER,

flouielen corporael met een 1577.
blyc (a) daerin.

Op huyden den XXII Maji a. 1577 heb ick Bernardus
Meslema Pastor to Franiker den bouens, kelck mit syn
toe behoir ontfangen wt handen van den kerckvoechden
tot gebruyck van de kerckedienst, soe dat behoirt mit
een corperael saeck ende corperael daer tusschen aen (o),
orconde onder myn naem ende handtscrift op deze

D°. BEKSTARDTJS.

Na het verloopen van Graaf Joost van Schouweiiburg, op liet einde
van 1572, had Robles de drie steden, Sneek, Bolsward en Franeker,
die 's Prinsen zaait waren toegedaan geweest, doch zich nu weer aan
's Konings gezag onderworpen hadden, met Waalsdie soldaten bezet.
Schotanus , Geschied., blz. 770, Winsemius, Historiarvm, lib. I I , p. milü
338. Over de bezetting van Franeker voorde van den beginne af het
bevel de in dit stuk vermelde Kapitein de Feutre, als te zien is in
J. Caroli, de reb. C. a Robles in Fris. Gest. blz. 197 en 218. Nadat, in
November 1576, do Colonel Robles te Groningen, in eenen opstand onder
zijne eigene soldaten, was gevangen genomen (zie Diest Lorgion, Gcsch.
beschr. v. Groningen, I , blz. 418 volgg.), beidde den Kapitein de Feutre
te Franeker een gelijk lot. De soldaten der Franeker bezetting, even
als hunne krijgsmakkers te Groningen, ontevreden over hot niet geregeld
uitbetalen hunner soldij, en bovendien verbitterd op hunnen bevelhebber,
die, even als zijn meester to Groningen, in weelde on overdaad
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leefde, op hot huis van den gevluchtcn Julins van Botnia, namen hem
op den laatsten November 1576 gevangen, waarna hij vier maan-
den onder strenge bewaring moest doorbrengen op hetzelfde Sjaardama-

Slot, waar hij zelf vier jaren vroeger do edellieden Carel van Sternzee
en Gerrold Camminglia in boeijen had gehouden. Omstandig is dit ver-
haald in Winsemii Jlistor., lib. I l I , p. mihi 209 sqq. Verg. Schotanus,
Geschied., blz. 799, en over de gevangenschap van Sternzee en Cammin-
glia J. Carolns, 1. 1., blz. 197. — De Waalsche bezetting zelve bleef tot
in Maart 1577 in Franeker, en is toen verloopen. Aan haar wordt liet
nageslacht nog herinnerd door het zoogenaamde Walegat (verkeerdelijk
in de wandeling het Dwaalgat genoemd), zijnde eene kleine poort in het
stads bolwerk, even ten noorden van de Leeuwarder waterpoort.

(a) Zoo meen ik te lezen.
(6) Zoo meen ik te lezen. Deze laatste B. K. Pastoor van St. Maar-

tens Kerk schreef bijkans onleesbaar.

XVII. Burgemeesteren ende Kaden mitsgaders geswo-
ren Gemeentsiuyden der stede Franeker voir hen ende van
wegen Julio van Bothnya als Edelman alhier, verclaren al-
zo die kerekenraedt heeft geprocedeert totte nominatie van
een dienaer des godtlicken woordts in plaetse van affliui-
ghen dienaer Sixtum Eipperti (d), te verstaen dat in toeco-
menden tyden zo wanneer wederom eenighe nyeuwe no-
minatie zall geschien nae dat eintlicken een dienaer in
plaetze vanden voors. Sixto bekomen zall wesen, zo wel
die Magistraet ende gesworen gemeente tsampt voors.
Bothnya in syn qualiteit, als die kerekenraedt allesins salff
recht zullen blyuen, verclarende Burgemeesteren, Raden
ende Gesworen Gemeentluyden nochtans dat sy geensins
gesint syn eenichsints eets anders te doen, als sy tot handt-
having van de waerachtighe gereformeerde religie alhier
in swanck zynde volgende hun eedt aengenomen nebben
te doen. Actum Franeker opden Kaedtlmyse den twalef-
ten Septembris 1597.
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(a) Sixtus Ripperti is geweest de eerste Gereformeerde predikant te
Franeker, zoo men namelijk niet mede rekent het kortstondig bezit, dat
de Hervormden in 1572 gehad hebben van de St. Maartens Kerk, toen
Kuardus Acronius daar het evangelie verkondigd heeft. In 1579 , na de
pacificatie van Gent, is Sixtus Bipperti tot ordinaris leeraar te Frane-
ker beroepen, en heeft er tot 1580 de gezuiverde leer verkondigd in de
kerk van het Kruisbroeders-Klooster (later academie-kärk). In 1580 zijn
de Roomsche priesters uitgedreven, en is van toen af de Sint Maartens
Kerk aan de Gereformeerden ingeruimd. Zie Naaml. der Predik, in de
Class. v. Franeker, blz. 24 volg. Aldaar wordt op blz. 28 gemeld, dat
Kudolphus Artopaeus buiten allen twijfel in de plaats van Sixtus Rip-
perti, die den 1 Januarij 1597 overleden was, is beroepen, doei. dat het
onzeker is wanneer. Uit dit stuk zou men moeten opmaken, dat dit
reeds in 1597 geschied zij, ten ware men mogt vermoeden, dat de ker-
kenraad eerst vergeefsche beroepingen gedaan had.

Waarom hier gewaagd wordt van het regt van den edelman Julius
van Botnia weet ik niet. Dat die familie ooit eenig patronaatregt over
St. Maartens Kerk zou geliad hebben is mij niet gebleken.

In volgende tijden heeft steeds de Magistraat de approbatie of impro-
batie van de door den kerkenraad gemaakte nominatie geoefend. Verg.
Bemoeijingen van den Magistraat van Franeker met eene predikantsberoe-

ping , 1642, door mij medegedeeld in de Kronijk van het Histor. Ge-

nootsch. te Utrecht, 7de jaarg., 1851, 2de serie, blz. 430 volgg.

XVIII. 1714, op Hemelvaert dagh brande hier onze
toorn af door die donder, 51 voeten. Des avons begon
hy te branden, en des morgens om 8 ueren kreegli men
het uyt door natte huyden en brandspuyten. En kost die
kerek byna 2400 — » —• », dan noch. die omgang was
oock geheel te stucken, kost van hartsteen en maecken
325 — » —- », 51 voeten van boven af, en wierde geheel
wederom opgemaeckt sonder dat er een steyger by is ge-
weest van ley als anders.
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1719, den 22 November hebben die Kerckvoogden van
binnen die kerke heele blauwe en andere steen gelyk lae-
ten leggen door Cornelis Annes van Oude Biltzyl, voor
300 — J> •— », en die by kosten waeren noch 150 — 12 — »,
samen 450 — 12 -— ». Op Majus 1720 hebben die kerck-
voogden den omslagh gemaeckt, wat yder graf soude ge-
ven , als meede de kelders. Onkosten aen die kelders is
weest 29 — 16 — 8. Botnia 2 kelders, Kamminga, Wes-
terhuys, Sminia, Bruynia, Winsemius, Verhel, dat is
8 kelders, en eygen kosten. Op enckel die graven te
reekenen syn in die kerck: van suyder portael tot het
ooster 132 graven; die noort kant 143, voor 't orgel langs
88; in 't midden van die kerk 110; op het hoogh en het
koor 53, samen 526 graven. Yder enckel graf soude gee-
ven van verleggen en ophoogen 1 — 5 — i, en een dub-
bel 2 - 10 — ».

1719 is het orgel hier tot Franeker in die kerck begon-
nen te maeken, en is al een jaer of drie onder handen
geweest, en die maeker is hier oock gesturven. En heeft
gekost op het oude toe boven 2OOO — > — », doch het
oude was kleyn, maer puyk goet, en het nywe is slecht
uytgevallen, en is noyt goet geweest, en sal niet licht
goet worden, want het niet wel en is gemaeckt.

1733, hebben de Kerckvooghden eene geheele vermae-
kinge laeten doen aan het uerwerck en het speelwerck
in den toorn, en is gemaekt door Abram Schultetus tot
Franeker, en lieeft gekost 514 — » — », en is weder
slegt gemaeckt.

1739. Die Kerckvooghden hebben geresolveert om onse
kleyne klok die 39 jaeren gescheurt was geweest te laeten
vergieten, hebbende met Johannes Borghardt, klokgieter
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tot Groningen geaccordeert. En is op den 22 July 1739
die nywe in die toorn, gebracht, en heeft gekost van ver-
gieten , en aan klepel en yserwerck 373 — 15 — ». Die
oude kloek was swaer met die pannen 1640 pond, en
die nywe met die pannen 1695 pond. De nieuwe deugt
mede niet.






