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OOR het einde van l4e eeuw is er nooit een klooster in WestFriesland gesticht, terwijl het eigenlijke Friesland ermee overdekt was. Was onze bevolking niet klooster-minded? Wij zouden
dit niet durven bevestigen. Zij onderhield toch goede betrekkingen
met de kloosters aan de overzijde van de Zuiderzee, hetgeen blijkt
uit het niet onbelangrijke grondbezit dat enige daarvan in oostelijk
West-Friesland bezaten, terwijl de Reguliere Kanunniken van St.Augustinus van Hemelum zelfs een uithof te Wervershoof onderhielden. Dat het nooit tot een vestiging van enig filiaal is gekomen,
menen wij te moeten toeschrijven aan grafelijke politiek en Egmondse invloed. De abdij van Egmond toch had sinds overoude
tijden zeer grote belangen, vooral in het westen van ons gewest.
Na de voor graaf Willem IV zo noodlottige slag van Warns in
1345 werden de banden met Friesland voorgoed verbroken, maar
de Geest waait waar Hij wil, want enkele tientallen jaren daarna
klonk in het land ten oosten van de Zuiderzee een nieuw geluid,
dat krachtig weerklank vond in de hongerende harten der mensen.
Dit drong ook door tot deze kust van de zee en werd daar niet
minder gretig beluisterd. En uit eigen midden kwamen tal van
kloosterstichtingen in het Westfriese land voort en dat driftig, als
voorjaarsbloemen ontluiken onder invloed van de lentezon. 1
Een voorloper hiervan is geweest het Fraterhuis te Hoorn. 2 De
stichting werd in l 384 voorbereid door Jacob Hermansz. door de
aankoop van een stuk grond van Jan Hoene, gelegen binnen de
vrijheid van Hoorn aan de Gouw. 3
l) P. NooRDELOOS, Kloosterlingen in Westfries/and voor 1345, in: 'Bijdragen v. d. geschiedenis v. h. bisdom Haarlem' (verder aangehaald met 'B.H.') 61 (1946), p. 43-60.
2) TH. VEuus, Chronyk van Hoorn, Hoorn 1740, p. 19 en vooral E. v. G uuK, De Modm1e Devotie in Hoorn, in: 'Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis', 1946, p. 91-II9.
3) De Gouw was oorspronkelijk een vaarweg, welke van het noorden komende
Hoorn doorliep tot de Roösteen. Deze werd in 1385 gedempt van de Roósteen tot
de kerk, de huidige hervormde kerk. Aldus ontstond de Kerkstraat. In 1561 werd
het gedeelte van de kerk tot een weinig voorbij de Blauwe Steen (de thans verdwenen
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Als belendenden worden aangegeven Jan Dirckz. aan de zuidzijde en Pielgrom Gerritsz. aan de noordzijde. 1 Aan de westzijde
van het erf van Jan Hoene bezit Claes Jansz. een huis en deze was
mede bereid om dit voor het edele doel dat Jacob voornoemd beoogde, af te staan. En zo gebeurde het dat beide mannen op r r juli
r 38 5 voor de schepenen van Hoorn verschenen en uit eigen vrije
wil en na rijp beraad 'in die ere Gods tot enen ewighen testament'
·aan heer Gisbrecht Dou, heer Jan van den Gronde, heer Paulus
Albertsz. van Medemblik, heer Jan Volmersz. en Outgher Michelsz.
een huis en heel het erf dat Jacob Hermansz. gekocht had van Jan
Hoene, overdroegen, teneinde daarin ter ere Gods ongehuwde
mannen te huisvesten die behoefte hebben aan een woning en deze
uit liefde tot God verlangen, teneinde God te kunnen dienen in
nederigheid en boetvaardigheid. De vijf moesten de stichting naar
best vermogen ter ere Gods beheren. 2 Deze oorkonde deelt ons de
fundatie mede van een huis voor mannen die zonder kloosterling
te willen zijn, een devoot leven in gemeenschap wilden leiden; een
stichting dus, geheel in de geest van Geert Groote; een huis van
Broeders des Gemenen Levens, door Velius misleidend hiëronimieten genoemd. En wie door de terminologie van de stichtingsakte nog niet overtuigd mocht zijn, omdat deze gebeurtenis nog
g een jaar na de dood van de grote boetprediker plaatsvond, brenge
zich in herinnering, dat Fraterhuizen in Deventer en Zwolle op
soortgelijke juridische basis steunden 3 : geen kerkelijke stichting,
waarbij de goederen in de dode hand werden gebracht, maar een
burgerrechtelijke onder beheer van regenten. Hier waren het de
vijf reeds genoemde personen, vier priesters en een leek, aan wie
huis en erf werden overgedragen. Zou een van hen komen te overlijden, dan moesten de anderen binnen twee maanden de vacature
aanvullen, zodat het college altijd uit vijf personen zou blijven
bestaan. Wie dit alles ten slotte nog niet voldoende mocht vinden,
zal zeker overtuigd worden wanneer hij kennis neemt van een paar
'ster' voor de Nieuwsteeg) overwulfd. Dit gedeelte kreeg de naam Nieuwstraat. In
1584 werd het laatste gedeelte tot de Wortelvesten (Oude Tudhaven) overwulfd en
tot 'een zeer wijde heerlijke straat gemaakt', welke men de Gouw bleef noemen.
l) Hoorn, Oud-Archief lnv. G. J. GONNET (verder aangehaald: H. OA.), no. 3038
(783), Reg. 4x.
z) H. OA. no. 3038 (783), Reg. 42. Bijlage x. In de Inventaris va11 het Archief der Stad
Hoorn vermeldt G.]. GoNNET ten onrechte op blz. 98 dat Willem van Petten de grondslagen heeft gelegd.
3) R. R . PosT, Studiën over Broeders van het Gemeene L even, in: 'Nederlandsche Historiebladen', l (193 8), p. 314.

bijzonderheden betreffende enkele van de procuratoren van het
huis.
Heer Gisbrecht Dou (Douwe, die Oude), leerling en biechtvader
-.;-an Geert Groote, was de grote stuwkracht van de Moderne Devotie in Amsterdam en stichtte daar verscheidene kloosters. In l 392
wordt hij vermeld als procurator van Sinte-Ursula te Purmerend.1
Heer Paulus Albertsz. van Medemblik wordt in het Leven van Floris
Radewijnsz. geprezen als een rechtschapen man, die zich geheel
gaf voor de dienst van God. Willem V ronken noemt hem leerling
<van Geert Groote en medestichter van het in 1392 in Blokker gevestigde Windesheimer klooster 'l\faria van het Nieuwe Licht'. 2
Hij was medeprocurator van St.-Ursula te Purmerend en heet in
l 400 minister van de broeders en zusters van de derde orde van
St.-Franciscus te Hoorn en Medemblik 3 , die behoorden tot het
kapittel van Utrecht, dat hij zelf mede had helpen oprichten. Hij
verbleef tot dat doel regelmatig in Hoorn. Tal van charters van het
Oud-Archief aldaar maken melding van zijn activiteit. 4 Jan van
den Gronde daarentegen ontmoeten wij slechts in de stichtingsakte.
Het is een voorbijschietende vogel, want zijn activiteit lag in het
oosten van het land, in Deventer en Arnhem. Hij overleed in 1391
en werd in het graf van zijn geestelijke vader bijgezet.
Deze drie namen waarborgen ons in voldoende mate, dat de
stichting te Hoorn de vrucht is geweest van het werk van de waarlijk grote Geert Groote.
Over heer Jan Volmersz. vernemen wij persoonlijk niet anders
dan dat men op 26 mei l 399 een andere procurator in zijn plaats
heeft gekozen. 5 De reden van zijn heengaan wordt niet aangegeven.
Ook omtrent Outgher Michelsz. hebben wij in het Oud-Archief
van Hoorn geen andere sporen aangetroffen dan dat hij procurator
was van het Fraterhuis en ook van de Luduwe Hermans-vicarie en
in deze ambten in 1408 is vervangen. 6
Ook omtrent de stichters mochten wij wel beter ingelicht zijn.
l)

J. J.

2)

K.

H et S. Umila-klooster te Purmerend, in: 'B.H.' 25 (1900), p. 265v.
D es A11g11sti11er Probstes Joha1111es Buscb Chronicon Wi11deshemense und Liber
de Reformatio11e monasteriorum, Halle l 887, p. 343.
3) H. OA. no. 3056 (801), Reg. 95.
4) Hij is eind 1433 of begin 1434 overleden, want 16 febr. 1434 werd wegens het
overlijden van heer Pauwels Albertsz" priester in Medemblik, heer Willem \'!Voutersz"
priester in Schagen, tot procurator van de Luduwe Hermans-vicarie benoemd. H. OA"
Reg. 320.
5) H. OA" no. 3040 (785), Reg. 89.
6) H. OA" 3040 (785), Reg. 153 en 3068 (813), Reg. 154·
GRAAF,

GRUBE,

Aangezien van hen geen woonplaats wordt aangegeven, nemen wij
aan dat zij in ieder geval poorters van Hoorn zijn geweest. Claes
Jansz. is zulk een algemene naam, dat wij niet eens zouden durven
beweren, dat hij de schepen van Hoorn is geweest die in ·139 l en
1393 schepenenakten met zijn zegel bekrachtigde. 1 Hetzelfde is het
geval met Jacob Hermansz. E. v. Gulik vraagt zich af of hij de
Jacobus Hermanni is die zich onder de eerste lekenbewoners bevond van het in l 384 nog met medewerking van Geert Groote tot
stand gekomen Fraterhuis te Zwolle, maar later niet meer wordt
genoemd.
De speculatie is verleidelijk, maar met even veel recht kunnen
wij veronderstellen, dat hij degene is die in l 38 l een hofstede van
de kerkfabriek van de parochiekerk te Hoorn in onderpacht had.
E n dan woonde hij toen op het Oost. 2 Wij mogen in ieder geval
aannemen, dat hij ongehuwd of kinderloze weduwnaar is geweest,
want hij woonde later in een der huizen van de stichting en als hij
is overleden, zijn het in 142 5 neven die afstand doen van rechten
op de stichting welke hun door het overlijden van hun oom mochten toevallen. Vermoedelijk was hij een zoon van Herman Heinricx
en heette zijn moeder Luduwe. Wij vermoeden dit, omdat zij in
l 384 een vicarie stichtte, welke later merkwaardig nauw verbonden
was met het Fraterhuis 3 en die voor een gedeelte dezelfde regenten
had als de stichting van Jacob Hermansz. Maar daarmede is dan
ook alles gezegd.
Over de wijze waarop het contact tot stand is gekomen tussen de
stichters en de Moderne Devotie zwijgen alle bronnen. Is het alleen
het werk geweest van Gisbrecht Dou en Paulus van Medemblik?
Dit is niet noodzakelijk, want tussen Hoorn en de IJselsteden
Zwolle en Deventer bestond destijds een levendig verkeer. Vriendelijke zakenrelaties kunnen hierbij een rol hebben gespeeld. Ten
slotte is het niet buitengesloten, dat Geert Groote zelf een keer naar
West-Friesland is overgestoken. Petrus Horn laat in zijn Leven van
Geert Groote ruimte voor zulk een excursie.
Wij kunnen niet zeggen dat deze Hoornse stichting een succes is
geworden. Op 20 mei 1392, dus zeven jaar na de stichting, blijkt
het huis bewoond te zijn door drie priesters: Jan Volmersz., die
tevens procurator was, Jacob Pietersz. van Edam en Gerrit van
r) H. OA., Reg. 59 en 67.
2) H. OA., Reg. 37.
3) H . OA" no. 307r.

der Horst van Lochem, die Jan van den Gronde was opgevolgd
als procurator. Nu is het begin met een gering aantal bewoners nog
geen bewijs, dat de levenswijze der Devoten niet aansloeg bij de
ongehuwde mannen van Hoorn. In andere stichtingen was de situatie feitelijk dezelfde. Het huis te Deventer, het brandpunt van deze
beweging, moest eveneens genoegen nemen met een zeer bescheiden begin en het Zwolse Fraterhuis telde in l 396 ook nog maar drie
leden. En deze beide waren geen uitzonderingen, maar op een bescheiden begin volgde bij verscheidene een rijke ontplooiing. In
Hoorn is dat echter niet het geval geweest. In 1399 blijkt behalve
Jacob Pietersz. voornoemd ook Jacob Hermansz. in de stichting
te wonen, terwijl in 1406 de priesters Willem Allardsz. van Petten
en Frederik Matthijsz. werden opgenomen. Tien jaren later is de
stichting verlaten, want dan spreken de curatoren van 'het priesterhuis, waarin gewoond hebben .. . ' 1
Uit dit verloop komt wel vast te staan, dat de door de stichters
beoogde gelegenheid om zijn zaligheid te bewerken, de Westfriezen
niet heeft aangesproken. Hiertegenover toch staat dat de Windesheimers die de 'nieuwe devotie' binnen de kloostermuren beoefenden, wel voldoende aantrekkingskracht hebben uitgeoefend om
zich vlot te kunnen ontwikkelen. 2
Niet onmogelijk is, dat het armetierig bestaan van het huis mede
een gevolg is geweest van de niet bijzonder gunstige economische
omstandigheden. Want wel stelden de beide schenkers huis en erf
beschikbaar, maar van fondsen voor onderhoud wordt geen melding gemaakt. Vervolgens zal een conflict, dat in 1400 is uitgebroken tussen Jacob Hermansz. en de procuratoren, de bloei mede
verhinderd hebben. Voor de beoordeling van een en ander laten
wij hier een overzicht van het vaste goed volgen, waarbij zo veel
mogelijk gegevens betreffende de ligging daarvan.
l. Reeds is melding gemaakt van de schenking van huis en erf
aan de Gouw door Claes Jansz. en Jacob Hermansz. Op de achterzijde staat: 'Dit is van dat afterzide der timmeringhe ende van dat
gehele erve, daer die capel op staet.' Zien wij hiervoor de plattegrond van Hoorn van Jacob van Deventer, dan blijkt dat de Gouw
toen nog water was tot de toenmalige parochiekerk toe en dat de
kapel staat op een stuk grond dat ten noorden wordt afgesloten
door de Nieuwsteeg en aan de westzijde door de huidige Kruis1) H. OA" Reg. 63. Bijlage 2, Reg. 67, 89, 91, 141 en 216.
2) M. P. DROOG, Onze-Lieve-Vrouwe-ten-Nieuwlicht Ie Westerblokker, in: 'B.H.' 33
(1911), p. 413-462 en 34 (1912), p. 134-155 .
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straat, welke toen ook nog gedeeltelijk water was. De kapel staat
ongeveer midden in het aan de Nieuwsteeg grenzende gedeelte.
2. Ten noorden grensde deze schenking aan een stuk grond dat
eigendom was van Pielgrom Gerrits. Dit is kort na de stichting
r.eeds door Jan V olmersz. en Outgher Michelsz. gepacht 'tot den
naesten brande' van een zekere Vechter, die het op zijn beurt weer
ondergepacht had van anderen. 20 mei 1392 schonk de eigenaar
het perceel grond aan de stichting, waarbij hij zich echter uitkering
van de pacht voorbehield 'tot den naesten brande'.1 Over dit erf
moet dan later de Nieuwsteeg zijn gelegd.
3. Dezelfde datum volgde een nieuwe schenking van Jacob Hermansz. Het was een huis aan de Gouw, waarin destijds Wijburg,
een zuster van Jan Volmersz. woonde. De belendenden van dit
perceel worden niet aangegeven, maar op de achterkant van het
charter staat: 'Item dit was dat huys, dat in des priesters hof stont
langhes die Steghe bi der straet.' 2 In het Necrologium van het
Fraterhuis wordt het genoemd 'dat huus, dat bi der Poerte staet'.
Waar nu in oudere akten gezegd wordt, dat het priesterhuis 'in de
Ghowe' stond en de ligging van een huis gemeenlijk wordt bepaald naar de plaats waar zich de poort of hoofdingang bevindt,
moeten wij aannemen, dat het Fraterhuis zijn uitgang had aan de
Gouw en dat ten noorden van de weg daarheen het huis stond
waarin Wijburg Volmers woonde.
4. Door aankoop werden de procuratoren van het priesterhuis
op 28 januari 139 3 eigenaars van een huis dat behoorde aan de weduwe Kerstine Alberts en Claes Albertsz. haar zoon, en kinderen
voor wie Jacob Hermansz. als voogd optrad. Het was ook gelegen
aan de Gouw en grensde ten noorden aan Jan Jansz. en ten zuiden
aan Jan van der Steghe. 3 Dit zegt ons alleen, dat het niet onmiddellijk grensde aan een der vroeger verkregen percelen.
l) H. OA., no. 3038 (783), Reg. 62. In het regest wordt ten onrechte vermeld, dat
Pielgryn Gerryts ook een huis schonk. In de oorkonde staat: 'ien stuc lants ... toe
des voergen. hues behoef.' Het huis is dat, waarin de priesters woonden.
'Tot den naesten brande' betekent letterlijk: 'tot de naaste brand toe'. EGBERT VAN
DEN Hoop vermeldt in de Handvesten van Alkmaar, p. 77: 'Voort soo en sa! niemandt
hoffsteden hueren binnen Alckmaer, hij en huert se ten naesten brande, soo dathet
huys daer of barne bij der boete van XX pondt.' De huur van een hofstede hield dus op
zodra het huis door brand was vernield. In de loop der tijden kreeg deze term burgerrecht voor: 'voor onbepaalde tijd'. Een erf heeft met de letterlijke betekenis niets te
maken. Hier zal het dus ook betekenen 'voor onbepaalde tijd.'
2) H. OA., no. 3038 (783), Reg. 63. Bijlage 2.
3) H. OA., no. 3038 (783), Reg. 67. De Nieuwsteeg wordt wel voor het eerst genoemd in 1434, maar aan de hand van deze naam zou men vermoeden dat zij ouder is.

5. Nog minder bekend is de ligging van het goed van wijlen
Meynart Wolfartsz., dat Albrecht van Beieren 10 september 1 386
ter beschikking stelde van 'de broeder met de beghevenen priesters'. Het goed viel krachtens erflating toe aan de zuster van de
overledene, maar aangezien deze in Friesland woonde en de graaf
met dit gewest op voet van oorlog stond, werd het door hem
genaast als zijnde vijandelijk vermogen.1 Toch mag op grond van
een in 1410 door Hugo Woutersz. verleende volmacht worden
aangenomen dat het bij het overige bezit van het huis lag en daarmede een gesloten geheel vormde.
Dit is hetgeen wij uit de charters hebben kunnen opmaken. Het
is niet alles, want als de procurator Hugo W outersz. van Haarlem
in 1410 aan Paulus Albertsz. volmacht geeft om namens hem te
handelen, dan zegt hij daarin 'medemombaer' te zijn over zeven
erven en 'huisingen', terwijl wij niet verder komen dan zes, als wij
de schenkingen van Jacob Hermansz. en Claes Jansz. afzonderlij k
nemen. Deze vormden een gesloten geheel, want in de akte worden
maar twee belendingen genoemd. Dit is in ieder geval het gehele
bezit van het Fraterhuis, en dit lag ten noorden en ten zuiden van
de huidige Nieuwsteeg.
Rond l400 is er een zeer ernstig geschil ontstaan tussen Jacob Hermansz" een der stichters van het huis, en de procuratoren. In ieder
geval woonde hij sinds begin 1398 in een der huizen van de stichting en begon zich met aangelegenheden van het huis te bemoeien,
hoewel deze tot de competentie van de procuratoren behoorden.
Beantwoordde de ontwikkeling van de stichting niet aan de verwachtingen welke hij zich daarvan had voorgesteld ? Zeker is, dat
het hem onaangenaam moet hebben getroffen, dat men hem angstvallig buiten het procuratorium heeft gehouden en daarin steeds
maar vreemden adopteerde. Immers in 1 399 en l 400 werden daarin
opgenomen heer Hugo Goutsmit van Haarlem en T ydeman Zale,
poorter van Amsterdam. 2 Maar hij had zijn bezittingen nu eenmaal
vrijwillig gesteld in handen van een procuratorium, dat het recht
had zichzelf aan te vullen en het bezit te besturen naar eigen inzicht.
Het geschil werd voorgelegd aan Albrecht van Beieren, die ter
voorbereiding van de Friese veldtocht in Hoorn verbleef en deze
1) H . OA" no. 3039 (784), Reg. 43. De aantekening: 'Item dit huys is daer nu in
woont Went Claesz. die Cupper' zegt ons alleen dat de schenking bestond in een huis.
Het werd later verhuurd.
2) H. OA" Reg. 89 en 91. Bijlage 3.
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besliste 14 juli 1401, dat Jacob Hermansz. zich niet met de zaken
van het huis had te bemoeien en dat hij Gisbrecht Dou en zijn
gezellen erkende 'in allen rechte mombairs te wesen van de huisinge ende erve geesteliker manspersonen in Hoorn, gelegen aan
de Gouw'. 1 De gedupeerde heeft zich aanvankelijk bij deze beslissing neergelegd, maar enige jaren later kwam hij weer in opstand,
in verband met de vestiging van de priesters Willem van Petten en
Frederik Matthijsz. Hij wendde zich tot de proost van West-Friesland en daagde beide priesters voor diens rechterstoel. Uit de omschrijving van de causa: 'super quadam domo et area cum porto
in dicta oppido de Hoern, in platea communiter dicta "Die Waterstraat". . . sitis. . . ad dictum actorem. . . ut asseruit spectantibus
et pertinentibus', 2 blijkt, dat Jacob Hermansz. feitelijk op zijn
schenking terugkomt. H ij verzekert immers, dat die goederen
hem behoren. Het proces voor de proost van West-Friesland liep
vast, omdat de procureur van de eiser, ofschoon met het stadsbestuur van Hoorn behoorlijk gedagvaard, niet ter zitting verschenen was.
Hoewel de officiaal inhibitiebrieven uitvaardigde, waarbij zowel
aan eiser als aan het stadsbestuur van Hoorn verboden werd om
hangende de procedure iets ten nadele van gedaagden te ondernemen 3 , berustte Jacob Hermansz. daarin niet, maar verscheen op
zekere dag in het gading voor schepenen van Hoorn 'ende claghede
mit recht als een arm man van der armen weghen op Outgher
Michelsz. ende op sine ghesellen' als procuratoren, dat zij aanspraak
maakten op een erf en een daarop gebouwd huis, welk erf hij gekocht had van Jan Hoene en dat hij aan de armen had gegeven.
Hier ontmoeten wij een nieuwe voorstelling van zaken. De schenker is een arm man en hij had zijn goed bestemd voor armen. Hij
legt hierbij de term: 'die der herberge noet is ende om Godswille
begheren' van zijn schenkingsoorkonde uit als: 'die te arm zijn om
zelf voor huisvesting te kunnen zorgen'.
Schepenen van Hoorn stelden de zaak in handen van een zeventuig om de eigendomskwestie te beslissen, terwijl een scheidsgerecht de verdere moeilijkheden zou trachten op te lossen. Uit hun
beslissing blijkt, dat het gerecht van Hoorn ook niet bijzonder ingenomen was met de gang van zaken en met name niet met het
procuratorium. Zij konden moeilijk alles ongedaan maken, maar
l) H . OA., no. 3040 (785), Reg. 104. Bijlage 4 .
2) H . OA., no. 3041 (786), Reg. 141. 25 sept. 1406. Bijlage 5.
3) H. OA., no. 3042 (787), Reg. 137. 21 april 1406.

gingen zo ver als zij maar dachten te kunnen gaan in tegemoetkoming aan Jacob Hermansz. en het verstedelijken van het bestuur
van de stichting. Teneinde de heren Willem van Petten en Frederik
Matthijsz" die 2. 5 september 1406 officieel door de procuratoren
waren opgenomen, te kunnen huisvesten werd het 'grote huus'
overdwars in tweeën gedeeld. De voorkant moest tot kapel worden
ingericht; in het achterste gedeelte mochten de priesters zich installeren en daarin ook verder arme geestelijke manspersonen opnemen na verkregen toestemming van de voogden die zouden worden aangesteld. Zouden dezen het gehele huis voor kapel willen
bestemmen, dan moesten zij op het erf een nieuw huis bouwen, dat
beide heren dan op dezelfde voorwaarden konden betrekken, indien zij wilden. Jacob Pietersz. van Edam en Jacob Hermansz.
mochten blijven worien in het huis waarin zij toen verbleven en
mochten, eveneens na toestemming van voogden, daarin arme geestelijke personen opnemen. De stichting werd dus gesplitst in twee
delen, die niets met elkaar hadden uit te staan. Wel werd vastgesteld, dat de kapel, het erf en wat er verder toe behoorde 'sal bliven ... totter ere Goeds tot een gheesteliken testament', maar aan
Jacob Hermansz. werd daaruit toegewezen een jaarlijkse rente van
zes oude Franse schilden. Tekenend .voor de geest van de scheidsrechters was, dat het oude procuratorium zonder een woord daaraan te wijden terzijde werd geschoven en vervangen door pur sang
Hoornse voogden. De heren Jacob Pietersz. van Edam en Frederik
Matthijsz. werden aanvaard, zolang ze 'op dat erve wonen'. Aan
dit tweetal zouden de schout, de drie raden (burgemeesters) van
Hoorn en twintig de rijksten nog drie andere toevoegen, te verkiezen jaarlijks op 2. februari. 1
Het laatste gedeelte van het zeggen en scheiden was volkomen
in tegenspraak met de desbetreffende bepalingen van de stichtingsakte en er was geen juridische grond om hierin verandering te
brengen, aangezien de procuratoren de ontstane vacaturen regelmatig hadden aangevuld. Zij gingen hiermee trouwens door alsof
er niets gebeurd was. Wel hebben zij bij een of andere instantie
getracht hun recht hersteld te krijgen. Wij zijn althans van gedachte, dat de door Hugo Woutersz. van Haarlem aan Paulus
Albertsz. van Medemblik verleende volmacht hiermede verband
houdt. 2
1) H. OA" no. 3043 (788), Reg. 143· 12 maart 1407. Bijlage 6.
2) H. OA" no. 3040 (785), Reg. 153. Bijlage 7.

Aan de hand van de aanwezige bescheiden kunnen wij nog de
opvolging van de vijf zetels aangeven:
I. Ghiselbrecht Douwe. t 1420.
Prior der Regulieren van Blokker. In de akte van 23 september
1420 wordt geen naam genoemd, maar in die van 1429 heet hij
Broeder Gheryt.1
II. Jan van den Gronde. t l 391.
Gheryt van der Horst tot 1399. 2
Tydeman Zael of Zale. t l 42 1.
Willem Allartsz. v. Petten. - 1429.
III. Pauwels Albertsz. is de enige die de stichting - mede zijn
werk - overleefde.
1V. Jan Volmersz. deed afstand in 1399. 3
Hugo Woutersz. Goutsmit, pastoor van de Bagijnenkerk te
Haarlem. t 1421.
Heinric van Hercke. Deze is dezelfde als notaris Heinric Brunincx van Herck, clericus van het diocees Luik, voor wie verscheidene akten worden verleden. - 1429.
V. Outgher Michelsz. t 1408.
Reyner Visbaen of Vischtgen te Amsterdam. Toen hij intrad
bij de kartuizers te Amsterdam, deed hij in 141 5 met toestemming van zijn overste afstand van zijn procureurschap.
Jacob Lichtenbergh van Amsterdam. t 1416.
Gerrit Pietersz. van Amsterdam 4 - 1429.
Met dit verhaal zijn feitelijk de wederwaardigheden van het Fraterhuis medegedeeld. Over de activiteit van de bewoners valt niets
anders te vermelden dan dat een paar van hen later biechtvader
van het .een of andere klooster zijn geworden. En overzien wij het
geheel, dan mogen wij aannemen, dat het in beginsel de bedoeling
wel geweest is van de stichters om de grondslagen te leggen van
een fraterhuis in de geest van Geert Groote, maar dat het er in
1) H. OA" no. 3046 (791), no. 3040 (785), Reg. 230 en 3045 (790), Reg. 284. 3 maart
1429.
2) In dat jaar vertrok hij uit Hoorn, blijkens het Necrologium, H. OA" no. 3046
(791). In de oorkonde van 24 febr. 1400 heet hij Gheryt van Lochen. H . OA" no. 3040
(785), Reg. 91.
3) In het Necrologium staat, dat hij in 1397 afstand deed, maar dit berust wel op een
schrijffout, want zijn opvolger werd gekozen 26 mei 1399. H. OA" no. 3040 (785),
Reg. 89.
4) H. OA" no. 3046. Necrologium.
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werkelijkheid weinig van heeft gehad. Het is zo weinig fraterhuis
geweest, dat men prof. Post zijn twijfel of het ooit werkelijk tot
stand is gekomen, zeker niet zo zwaar mag aanrekenen als E. v.
Gulik dat in zijn aangehaald artikel doet.
Noodzakelijkerwijze moet zowel het stadsbestuur als het procuratorium van de stichting zich hebben afgevraagd of het geen tijd
werd om aan de bezittingen een andere bestemming te geven, toen
Jacob Hermansz. als laatste rechthebbende bewoner het tijdelijke
met het eeuwige had verwisseld en er sedert 1416 al geen priesters
meer in gehuisvest waren.
Toen is de gedachte naar voren gekomen om de bezittingen en
inkomsten over te dragen aan een van de zustersconventen welke
in Hoorn waren ontstaan en die wel bloeiden. De keuze viel op de
zusters van het St.-Ceciliaconvent. Wij hebben de indruk dat dit
geen toeval is en vermoeden, dat er van de aanvang af een sterke
binding heeft bestaan tussen de procuratoren van het Fraterhuis en
de vrome vrouwen die zich verzamelden onder de banier van SinteCecilia. 26 mei 1399 blijken de procuratoren Gisbrecht Dou c.s.
medevoogden te zijn van een 'zusteren huus after die kerke' 1 ; l 3
oktober 1400 legden Luduwa Martinusd. en andere novicen in
tegenwoordigheid van Paulus Albertsz" minister van de broeders
en zusters van de derde orde van St.-Franciscus in Hoorn en
Medemblik, haar geloften af - hetgeen geschiedde in de kapel van
de zusters, welke achter de parochiekerk stond. Op de achterzijde
van dit charter staat: 'die eerste professie van Sente Cecilienhuus.'
Dit kan niet misverstaan worden, want op 30 april 1401 stelden
Luduwa Martinusd. en drie andere zusters hun huis en convent
onder het generaalkapittel, en op dezelfde dag schonken Luduwa
Martinusd. en vier andere zusters van de derde orde hun in het
huis meegebracht roerend goed tot gemeenschappelijk gebruik.
Onderaan staat: 'Tot Sinte Cecilien.' 2 Hiermede menen wij bewezen te hebben, dat St.-Cecilia ontstaan is achter de parochiekerk
in Hoorn en dat het nauw verbonden was aan de procuratoren van
het Fraterhuis. Dezen hebben dan ook niet beter weten te doen
dan aan deze stichting het bezit daarvan over te dragen. Zij hadden
na het overlijden van Jacob Hermansz. gezorgd, dat zijn erfgenamen hun eventuele rechten aan hen overdroegen. Dit geschiedde
l 8 maart 142 5. 3 Bleef nog de claim van het gemeentebestuur krach1) H. OA" no. 3040 (785), Reg. 89.
H. OA" Reg. 95, 99 en 100.
3) H. OA" no. 3038 (783), Reg. 258. Bijlage 8.

2)

tens de scheidsrechterlijke uitspraak. Deze werd op 18 februari 1429
opgeheven door overdraging van mogelijke stedelijke rechten aan
de oude procuratoren. 1 Nu was de weg vrij. Op 3 maart 1429 droegen de procuratoren de Maria-kapel aan de Gouw met al hetgeen
daartoe behoorde, over aan het convent van de zusters van St.Cecilia, op voorwaarde dat zij de kapel behoorlijk zouden onderhouden, er een koor in aanbrengen en er een priester aan zouden
verbinden om de Luduwe Hermans mis in die kapel te celebreren.
Het toezicht op de naleving van deze voorwaarden werd overgedragen aan de visitator van de tertiarissen. 2
Hier wordt nogmaals de aandacht gevestigd op de Luduwe Hermans-vicarie. Deze blijkt wel verbonden aan het Maria-altaar in de
voormalige Fraterhuiskapel, maar het beheer daarover bleef voorbehouden aan een afzonderlijk college van regenten. Ook met deze
vicarie is Jacob Hermansz. in de knel gekomen door het vreemde
gedrag van de regenten. In 1405 kiezen Gisbrecht Dou, Paulus
Albertsz" priesters, en Jacob Hermansz. wegens overlijden van
Nicolaas Jansz. Outgher Michelsz. tot regent. Dit is de enige keer
dat Jacob Hermansz. wordt genoemd. Dat hij door een ander is
vervangen, staat ook niet vermeld. Hij heeft zich blijkbaar hieryan
gedistancieerd als gevolg van de scheidsrechterlijke uitspraak. Later
worden Reinier Visbaen, Jacob Lichtenbergen meer andere buitenpoorters in het college van regenten benoemd. De vicarie is aldus
blijven voortbestaan. In l 543-' 44 maakten de regenten nog nieuwe
bepalingen voor de bediening daarvan. 3
Hiermede menen wij de lotgevallen van het Fraterhuis, dat nooit
een eigenlijk fraterhuis geworden is, voldoende te hebben belicht.
De goederen gingen met het van achter de parochiekerk naar de
Gouw overgebrachte St.-Ceciliaconvent een nieuwe, betere toekomst tegemoet.

l) H. OA., no. 3044 (789), Reg. 282 . Bijlage 9.
2) H. OA., no. 3045 (790), Reg. 284. Bijlage lO.
3) H. OA., no. 3068 (813) (acht benoemingen van procuratoren) en no. 3071 (816)
(wijziging van de bepalingen voor de bediening).
1
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BIJLAGE 1

Stichtingsoorkonde
II juli I38 5

Jan Claeszoen ende Wilaem Evertszoen, scepenen in Hoern, orconden dat voer ons quamen Jacop Hermanszoen ende Claes Janszoen, ende gaven mit horen vryen wille mit goden berade vander
hant, ende opdroghen ende verteghen 1 huus ende dat heel erve
alse groet ende alse cleyn alst Jacop voerscr. cofte tieghens 2 Jan
Hoene 3 , gheleghen binnen der vryhede van Hoerne inden Ghowe,
ende daer naeste lende of siin Pilgrim Gherijtszoen op die noertzide
ende Jan Dircszoen optie zuutzide. Ende dit voerscr. huus ende
erve gheven sie in die ere Goeds tot enen euwighen testament in
handen haer 4 Ghiselbrechts Douwe, haer Jans van den Gronde,
haer Pauwels Albertszoen, haer Jans Volmerszoen ende Outhgers
Michelszoen, soe dat sie moghen daerin herberghen, totter ere
Goeds, manspersonen die onghebonden 5 sien, die der herberghe
noet is 6 ende om Goeds wille begheren ende Gode dienen willen in
oetmoede ende penitencie. Ende voert dat voerscr. huus ende erve
te regieren ende oerdinieren ende daermede te <loene na hore consciencie dat meest die ere Goeds is. Voert, wanneer een van desen
viven sterft, soe solen die ander vier binnen den twien eersten
maenden na sire doet altoes enen kiesen in des doden stat, den
innichsten 7 mensche dien sie weten bi hore consciencie, alsoe dat
deser altoes vive bliven solen, die dit voerscr. huus ende erve solen
regieren ende bewaren.
In orconde der waerheit so hebben wi desen brief bizeghelt mit
onsen seghelen int jaer ons Heren dusent driehondert viif ende
tachtich, des dinghesdaghes na sinte Maertiinsdaghe transclacio.
(Hoorn, Oud-Archief, no 3038 (783), Reg. 42)
Zegels van de beide schepenen in groene was nagenoeg geheel verdwenen.
l) Droegen over in eigendom en deden afstand van.
= tegen = van.
3) Zie oorkonde van 19 april 1384. Hoorn, Oud-Archief, no. 3038 (783), Reg. 41.
4) haer = heer. Wordt geplaatst voor priesternamen.
5) = ongehuwd.
6) die een woning nodig hebben.
7) vroom.
2) tieghens
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Op de achterzijde staat: 'Dit is van dat afterzide der timmeringhe
ende van dat gehe(ele) erve daer die capel op staet.'

BIJLAGE 2

Tweede schenking van Jacob Hermansz.
20 mei 1392

Heyne Mertijnsz. ende Baernt Claesz., schepenen in Hoern, orconden dat vor ons quam Jacob Hermansz. ende ghelijde 1, dat hie
overghegheven heeft ende overgheeft mit sinen vrijen willen om
Gods Wil tot enen ewighen testamente dat hues, dat in die Gou
staet, daer nu ter tijt in woent Heren Jans Volmersz. zuster Wyburch. Ende dat vorser. hues gheeft Jacob vorser. in handen der
gueder liede, die nu ter tijt iof in tocomenden tiden te bewaren
hebben dat hues, dat daer after staet, daer nu ter tijt in woenen her
Jan Volmersz., her Jacob Pietersz. 2 ende her Gerijt van der Horst,
priesters, alsoe dat sie daermede doen moghen tot des vorser. hues
orbaer wat hem dunct die meeste eer Gods wesen.
In orconde der waerheit bizeghelt mit onsen zeghelen. Int jaer
ons Heren dusent driehondert twe ende neghentich, des Maendaechs na Sent Servaesdach.
(Hoorn, Oud-Archief, no. 3038 (783) , Reg. 63)
Zegels van beide schepenen in groene was. Geschonden.
Op de achterzijde staat: 'Item dit was dat huys, dat in des priesters
hof stont langhes die Steghe bi der straet.'

1) Geliën = verklaren.
1) Mr. Jacob Pietersz. van Edam.

BIJL A GE

3

Benoeming van Tydeman Zale tot procurator
z 5 februari 1400
Ghiselbert Dou, Hughe Wouterszoen, Pauwels Albertszoen, priesteren, ende Outgher Michelszoen doen cond allen luden, dat wi
ghecoren ende ghenoemen hebben in haer Gherrijts van Lochen
stede Tydeman Zale tot een procurator ende bewarer mit ons te
wesen over der priesteren huus tot Hoern, daer nu ter tijt haer
Jacob Yedam ende Jacob Hermanszoen in woenen, ende over der
zusteren huus after die kerke van Hoern 1 soe, dat hi gheliken ons
mach raden 2 over desen twien husen voerscreven ende dat in allen
manieren als haer Gherrijt te voren mochte doen.
In orconde der waerheyt hebben wi Ghiselbert, Hughe ende
Pauwels voerscreven voer ons ende Outgher voerscreven, om sijnre
bede wille want hi selve gheen seghel en hadde, desen brief beseghelt mit onsen seghele.
Int iaer ons Heren dusent ende vierhondert op Sente Mathijsdach.
(Hoorn, Oud-Archief, no. 3040 (785), Reg. 91)
Zegels van Hughe Woutersz. en Pauwels Albertsz.
in bruine was. Geschonden. Dat van Ghiselbert Dou
in groene was. Gaaf.

BIJL A GE

4

Gij sbrecht Douwe c.s. worden door Albrecht van
Beieren erkend als bestuurders van de stichting
14 juli 1401

Aelbrecht bii Goids genaden Palensgrave upten Rijn, hertoghe in
Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende
heer van Frieslant, doen cond allen luden, dat wij heer Gijsbrecht
1) Dit is het St.-Ceciliaconvent in eerste aanleg.
2) beraadslagen.

Douwe kennen ende vinden ende sine gesellen in allen rechte mombairs 1 te wesen van de husinge ende erve geesteliker manspersonen
in onse stede van Hoirn, gelegen andie Gouwe tusschen Y sebrant
Melijssoen an die zuytzide ende Jan Roelofssoen an die noirtzide
na inhout des scepenenbriefs diere of gegeven is. Ende ombieden 2
ende bevelen Jacob Hermanssoon ende allen sine medehulpers, die
him van Jacobs voirscr. wegen bewinden 3 mochten dat sij him
dier huezinge, des erfs voirscr. ende alle die goede die clair toebehoren, niet en bewinden tot eniger tijt, op pene van hondert nobelen. Ende ombieden ende gebieden voirt onse baillu, scout, scepenen onser stede van Hoirn voirscr" dat sij heren Gijsbrecht voirsz.
mit sinen gesellen inder monbairscip dier huezinge, des erfs ende
allen horen toebehoren voirsz. houden ende starken ende gene vonnisse tyegen onsen openen tyegenwoirdigen brieve en wisen, want
wij se in de beste gerechte gevonden hebben.
In oirconde desen brieve ende onsen segel hierop gedruct.
Gegeven tot Hoirn upten xiiiisten dach in J ulio int jair ons
Heren M CCCC ende een.
0

0

•

(Hoorn, Oud-Archief, no. 3040 (785), Reg. 104)
Opgedrukt zegel van Albrecht van Beieren in groene
was. Vrijwel geheel verdwenen.

BIJL A GE

5

Verklaring, houdende dat de priesters Willem Allardsz. en Frederik Matthijsz. terecht in het priesterhuis zijn opgenomen.
25 september 1406

Hugho Wouteri, Ghiselbertus Dou, Paulus Alberti, presbyteri,
Outgherus Michaelis et Tidemannus Zael, laici, ad universorum
noticiam deducimus per presentes, cum nos sumus veri et legitimi
rectores, procuratores ac gubernatores cuiusdam domus cum eius
domistadio stantis in oppido de Hoern prope domum et domistar) Mombaer = Montbaer = voogd.
2) Ombieden = ontbieden = laten weten, aanzeggen.
3) Zich bemoeien met, zich onderwinden, iets ondernemen.
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dium Y sebrandi Amilii ex parte australi et prope domum ac domistadium J ohannis Rodolphi ex parte septentrionali ac nos pro rectoribus, procuratoribus et gubernatoribus dictae domus et eius
domistadii tenuimus et gessimus et adhuc gerimus et tenemus ad
hospitandum in eadem viros Deo servire volentes in humilitate et
castitate ac alias ad regendum et gubernandum praedictum domum
et eius domistadium cum suis pertinenciis sicut tenemur juxta tenorem cuiusdam licentie scabinalis super hoc edite et confecte, ideo
inter alios in dicta domo hospitatos eciam discretos viros dominos
Wilhelmum filium Allardi et Fredericum filium Mathie, presbyteros, hospitavimus in eadem et fatemur ac hiis presentibus testificamur eos in ipsa domo sepedicta per consensum nostrum et voluntatem fuisse et esse hospitatos.
In quorum testimonium sigilla nostra duximus praesentibus apponenda.
Datum anno Domini M 0 quadringentesimo sexto sabbato post
Mathei Apostoli et Evangeliste.
(Hoorn, Oud-Archief, no. 3041 (786), Reg. 141)
Zegels van de vijf curatoren in groene was, waarvan
een zeer ernstig geschonden.

BIJLAGE
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Beslissing in het geding tussen Jacob Hermansz.
enerzijds en de procuratoren van het Fraterhuis anderzijds
1 2 maart 1407
Albert Tetensoen, Heyn Janszoen, Jan Pieterszoen, Jan Mairtinuszoen, Syvaert Gherbrantszoen, Jan Albertszoen ende Claes Doedenzoen, scepenen in Hoern, oirconden, dat voer ons quam inden
gadinghe Jacop Hermanszoen ende claghede mit recht als een arm
man van der armen weghen op Outgher M ychielszoen ende op
sine ghesellen als procuratoers, dat si bespart 1 hadden een erve
ende husinghe, die daerop ghetimmert staen, wek erve J acop Harmanszoen voerzs. cofte tyeghen Jan Hoen ende in voirleden tijden
1) besparren

=

versp~rren,

aanspraak maken op.

den armen ghegheven hadde, ende naeste lenden of sijn Jan van
Alcmade op die noertside ende Ysebrant Melijszoen op die suutside, daer Outgher voirsz. teyghen verdaghet wart mit rechte,
welke Óutgher voerseyt dit voersz. erve hilt ende houden woude
mit rechte voer hem ende voer sine medeghesellen als procuratoers
van de erve ende husinghe voirscr" waerbi dat ghewijst wart mit
allen rechte an seven die naeste leden, die daer mit rechte toe comen. Welke seven, die daertyeghen verdaghet worden ende quamen
te rechte als recht is, daer goede luden onderspraken 1 an beyden
syden als dat si al sulke recht ende sceel 2 biloeven souden, als si
daerof onderlinghe hadden, daer Jacop Harmanszoen voirscr. an
die een syde, ende Outgher M ychielszoen als een procurator an die
ander syde, ende waerde voer alle sine medeghesellen, die op cUe
tijt procuratoers mit hem waren van den husinghe ende erve voirsz"
dat si an beyden syden mit vryen moedewillen deden, ende biloeveden dat haren Jacop van Edam ende haren Vrederic Mathijszoen,
priesters, hoe si dat sceyden ende seyden, dat soude voertgaen ende
ewelike bliven sonder enich wedersegghen of enigerhande vonden,
die men dairin vinden mach, daer dat segghen hinderen machte.
Ende waer dat sake, dat si dat segghen niet eens en mochten, soe
zouden si onder hem beyden enen overman kyesen, die dat mit
hem sceyden ende segghen soude.
Des haer J acop ende haer V rederic voersz. voer ons quamen
ende mochten dat sceyden ende segghen niet eens ende coren Jan
Tydemans Tamenzoen tot enen overman, dat segghen ende dat
sceyden mit hem te segghen ende te sceyden, dat Jan Tydemans
Tamenzoen voerscr. niet met moedwil 3 doen en woude, waerom
tghemeyne recht van Hoerne Jan Tydemans Tamenzoen voersz.
gheboden, dat segghen ende sceyden mit haer J acop ende mit haer
Vrederic voirscr. te segghen ende te sceyden op een peen 4 van
vijftich ponden, welke segghen ende sceyden haer Jcaop ende haer
V rederic voirscr. voer ons scepenen voernoemt anghenomen hadden te sceyden ende te segghen op een peen van vijftich ponden
tot mijns liefs heren behoef van Hollant.
Des haer Jacop ende haer Vrederic ende Jan Tydemans Tamenz
als een overman voirsz. voir ons quamen ende seyden hoer segghen
ende sceyden hoer sceyden, dat si anghenomen hadden, in alre
manieren als hierna ghescreven staet.
In den eersten, dat dat grote huus sal wesen een capel in die ere
x) onderhandelen.
2) sceel =geschil.
3) moetwil = vrije wil.
4) peen = poene, boete.
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van Onser Liever Soeter Vrouwen, ende dat sal men overdwars
ontwe 1 scyeten, ende daer sal after in wonen haer Willam van
Petten ende haer Vrederic Mathijszoen, ende daer sellen si in moghen herberghen, - bi rade ende bi consente der vogheden, die men
daertoe setten sellen, dat huus ende erve te regieren - armen gheesteliken manspersonen.
Voert soe sal haer Jacop ende Jacop Harmanszoen voirscr. wonen in dat huus, daer si nu ter tijt in wonen, ende daer sellen si in
herberghen moghen armen gheestelike menschen bi rade ende consente der vogheden van den huse ende erve voirsz.
Voert dese voirsz. cappel ende al dat heel erve ende al sijn toebihoeren sal bliven ende wesen totter ere Goeds tot een gheesteliken
testamente. Ende voert alle die goede die men daerin gheven sellen.
Maar uut dese voirscrevenen goede sal J acop Harmanszoen voirsz.
hebben iaerlix tot sine live 2 ses· oude Vrancricsche scilden, die ene
helfte te bitalen tot Meye ende die ander helfte tot Alreheylighenmisse.
Voert soe sel die hofstede, daer Jan van der Steghe nu ter tijt
op woent, bliven op al sulke pachte ende vorwaerde als si ghepacht is.
Voert die husinghe, die Albert Harmanszoen plech toe te horen,
die opter capellen erve staet, ende anders alle goede die totter capellen ende husinghen horen, verhueren ende regieren die vogheden
van der capellen voirscr.
Voert die renten, die haer Jan Volmer uuten husinghe heeft, die
sullen die vogheden bitalen nae inhout sijns briefs.
Ende nyemant en sal in desen capel voirsz. provende hebben, hi
en sel op dat erve wonen dat die capel nu toebehoert .
. Ende van deser capel ende goede voirsz. sellen vogheden wesen
haer Jacop van Edam ende haer Vrederic Mathijszoen alsoe langhe
als sie op dat erve wonen. Ende daertoe sal die scoute ende die drie
raden van der stede van Hoerne mit twintich den rijcsten drie
vogheden van der capel tot hen tween setten; diesel men verwandelen alle iaer op Onser Soeter V rouwendach te Lichtmis se in deser
voirsz. capel bi den meesten stemmen. Ende waer dat sak~ dat si
dit niet en deden opten dach voirscr" soe soude die scoute ende
die drie raden van Hoern drie vogheden setten, die daer nutste toe
sijn bi hore consciencie bi den meesten stemmen.
Ende waer dat sake, dat die vogheden van deser capel voirsz. die
1) ontwescyeten = in tweeën delen.
2) tot sinen live = zolang hij leeft.
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capel ruum wouden hebben, soe souden die vogheden voersz. een
huus op dat erve maken, dat die capel toebehoert, ende daer sellen
in wonen haer Willam ende haer Vrederic voirsz., of si willen.
E nde daer sellen si moghen in herberghen arme gheestelike manspersonen bi rade ende bi consente der vogheden voirscr.
Ende voert soe sellen alle die ander brieven, dye van deser voirsz.
<:apelle, husinghe ende erve roeren of spreken, inder stedekist legghen ende doet wesen, ten waer sake of yemant dese voirscr. capelhusinghe ende erve roeren woude mit eyghendoem, soe mochten
die vogheden vander capelle voirsz. enighe brieven, die sie daervan
te doen hadden, voertbrenghen tot een bescermnisse des capels,
huus ende erfs voirsz. nae inhout des segghens als voirscreven is .
In kennisse der waerheyt soe hebben wi scepenen voirscr. desen
brief bezeghelt mit onsen zeghelen aen desen brief ghehanghen.
Int iaer ons Heren dusent vierhondert ende seven op Sinte Gregoriusdach.
(Hoorn, Oud-Archief, no. 3043 (788), Reg. 143)
Zegel van Heyn J ansz. verdwenen. Die van de andere
schepenen in groene was. Enigermate geschonden.

BIJLAGE
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Volmacht door heer Hugo W outersz. verleend aan
Paulus Albrechtsz.
5 januari 1410
Hughe Wouterszoen, priester ende cureyt der Beginenkerc tot
Haerlem, doe kont allen luden, dat ic machtich gemaect hebbe ende
machtich make mit desen brieve heren Pauwels Aelbrechtszoen,
priester, aen te spreken die seven sulke erven ende husinge, daer ic
een medemombaer ende voecht of ben nae inhout sulker brieve als
daer of sijn. Welc erve ende husinge leggende ende staende sijn
binnen der vrihede van Hoern twisken Jan Roelofszoen mit sinen
huse an die een zide, Ysebrant Melijszoens erve mit sinen kinderen
an die ander zide. Ende wes haer Poewels voerscr. daer in doet,
des houde ic stade ende vast in alre manieren alsof ic selve tegenwoerdich waer.

In kennisse ende getuge der waerheijt so hebbe ic desen brief
bezegelt mit minen zegel hier beneden op ghedruct.
Int jaer ons Heren M° CCCC 0 ende tien opten Dertienden avant.
(Hoorn, Oud-Archief, no. 3040 (785), Reg. 161)
Opgedrukt zegel in groen was. Geschonden.

BIJLAGE
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Erfgenamen van Jacob Hermansz. doen afstand van
hun rechten op diens huis en erf
l

8 maart 142 5

Jacob Symonszoen ende Melijs Claeszoen, scepenen in Hoern, orconden ende kennen, dat voir ons quamen Isebrant Janszoen ende
Jan van Hoeve ende Meynart van Hove, sijn broeder, ende ghelieden dat sij vernoecht 1 waren van allen opsegghen 2, dat sij mochten hebben op Onser Vrouwencapelle ende haren toebehoeren,
staende binnen onser stede an die Goeuwe rorende 3 van Jacop
Harmanszoen, haren oem, ende hem daer of an comen mochte
wesen. Ende schouden die capelle mit alle hoeren gueden quijt 4
ende gaven se over haren Pauwels Albaertszoen van Medemblik
ende haren Willem Allaertszoen van Petten ende haren medeprocuratoers na inhout scepenenbrieven, die in voer tijden ghemaect sijn.
In welken brieven Jacob Harmanszoen, huren oem voirsz. ghegunt, ghegheven ende quijtghescouden heeft alsulke husinghe ende
erven als die brieven daerof inhouden, daer nu die capelle voirsz.
bi ende op staet.
Ende waerden hem daerof volghedaen en wel vernoecht.
In orconde desen brieve geseghelt mit onsen seghelen.
Int iaer ons Heren dusent vierhondert vive ende twintich, des
Sonnendaghes na Sinte Gheertrudendach.
(Hoorn, Oud-Archief, no. 3038 (783), Reg. 258)
Zegels van schepenen in groene was. Gaaf.
1) Schadeloos gesteld.

4) Scouden ... quyt
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2) Aanspraken.
deden afstand van.

3) Afkomstig.

BIJLAGE
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De Maria-kapel met toebehoren gesteld in de handen
van de oude procuratoren
18 februari 1429
Scout, scepenen ende burgermeysters der steden van Hoirn doen
cond allen luden, dat wi mit goeden birade ende mit consent onser
rijcdoems overgheven ende quijt scelden Onser Vrouwen capelle
mit alle haer toebehoeren ende al dat wij daerop te segghen hebben,
den ouden procuratoers, als den prior van den Reguliers in Blocwer, haer Pauwels Albartszoen, haer Willem Allartszoen, haer Henric Brunincx, priesteren, ende Gherijt Pieterszoen. Ende setten se
in haren handen in alle manieren te regieren ende ordinieren ende
daermede te doen als die eerste scepenenbrief inhout die daerop
ghemaect is.
In oerconde der waerheit soe hebben wij desen brief bezeghelt
mit onser steden zeghel.
Int iaer ons Heren dusent vierhondert ende neghen ende twintich, op ten achtienden dach in Februario.
(Hoorn, Oud-Archief, no. 3044 (789), Reg. 282)
Zegel ten zaken van Hoorn in groene was. Maria
met het Kind op een gotische troon. Aan haar voet
staat het wapen van Hoorn. Enigszins geschonden.

BIJLAGE IO

Overdracht van de kapel van het Fraterhuis aan het
Sinte-Ceciliënklooster
3 maart 1429
Broeder Gherijt, prior van de Regulieren des cloesters in Westerblocwer, Pauwels Aelbertszoen, Willam Allartszoen 1 , Heynric Bruninx, priesteren, ende Gherijt Pieterszoen, procuratoers Onser
Vrouwen capelle, staende te Hoern biden Goeu, doen kont allen
luden, dat wy om die eer Gods te vermeeren ende die capelle voert
1) Van Petten.

te helpen totten dienste Gods, overgheven ende setten die capelle
voerscr. mit allen horen toebehoeren in handen des convents der
susteren van Sinte Cecliënhuus der oerden van penitencien Sunte
Francisci in deser maniere dat die susteren voirscr. sullen die capelle staende 1 houden ende daeran tymmeren een choer ende daer
houden stadelic een priester, die misse sel doen tot Ludue Hermans
misse in der selver capellen. Voert soe moghen die susteren voernoemt mit deser capellen ende haer toebehoren doen alst hem aldermeest dienen <lunet totter eeren Gods. Ende waert, dat hiernamaels
enich gebreck hierin viel, dat sel staen tot verbeteringhe ende correctie der visitierers der susteren voerscr. In welken wy belasten
haer consciencien.
Ende opdat die susteren voorscr. dit te bet moghen doen, soe
schelden wy hem quijt onse procuratoerscap ende al onse macht,
die wy tot deser tijt daerop ghehadt hebben.
In kennisse der waerheit soe hebben wy desen brief bezeghelt, ic
Broeder Gherijt, prior voirscr., mit onsen conventszeghel, ende
wij Pauwels Aelberszoen ende Willem Allaertszoen, priesteren voersz., mit onses selves zeghelen. Ende want ic Heinric Bruninx
priester voersz. selve ghenen zeghel en hebbe 2, soe heb ik ghebeden haer Vrederic Mathijssoen, priester, dat hi desen brieff voer
my wil bezeghelen, ende ic V rederic, om bede wil heer Heinrics
voersz, hebbe desen brieff mede bezeghelt met minen zeghele, ende
ic Gherijt Peterssoen voernoemt hebbe desen brief bezeghelt met
mijns selves zeghele.
Int Jaer onses Heren dusent vierhondert ende neghen ende twintich opten derden <lach in Marcio.
(Hoorn, Oud-Archief, no. 3045 (790), Reg. 284)
Zegels van het Regulierenconvent, Pauwels Aelbertsz., Willem Allaertsz. en Vrederic Mathijsz. in
bruine was. Dat van de prior en van G. Pietersz.
enigszins geschonden.
Op de achterzijde: 'Mit dese brief schelden die procuratoers van
onse Lieve Vrouwen cappel, die voersz. cappel quyt ende gheven
aen die susteren van Sinte Ceciliënconvent.'
1) In stand houden.
2) Alle andere akten welke voor hem verleden worden, bevestigt hij als notaris met

zijn handmerk.
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