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J,fen verzoclit mij, om die taak te willen op mij nemen.
Ik deed !tet volgaarne, en met des te meer vertrouwen, om

GESCHIEDENIS

dat ik mij vleijen dltljde, drtt de medewerking mijner vrien
den mij niet ontbreken zou. Deze lteeft mij dan ook geens
zins ontbroken. Openlijk betuig ik ltttn daarvoor mijnen dank.
De rijke verzameling van ll. S S. in de Koninklijke Bi
bliotlieek te 's Gravenhage kwam mij in de beltandeling der
onderwerpelijke zaak vooral te stade; en !tet onderzoek der
zefren werd mij aangenaam en gemakkelijk gemaakt, zoo door
de beleefde beltandeling als door de biblingrapltisclie kennis
van den Bibliotltecaris, den Heer
NOORDZIEK

en

CAn!PDELL

IIOLTROP.

Ook aan de lleeren

zeg ik dank voor lmnne verpligten

VAN HET

1:

H. SACRAMENT VAN MIRAKEL
EN VAN DE KAPEL:

DE HEILIGE STEDE.

de lwlpraardiglieid; de belangstelling, die zij tot bevorcle
ring der wetensclwp aan den dag leggen, kan ttiet anders
dan gunstig op /war werken.
Aan !tet Rijks arcliief in de Residentie onder�ond ik dt!
zelfde beleefde medewerking; en lieeft de Heer Zw HN op
nieuw blijken gegeven van z1jne bereidvaardiglteid, die é11
buiten én binnen 's lands zoo gunstig bekend is.
Aan mijne geloofsgenooten, vooml die van Amsterdam , z,j
dit werkje aangeboden. Moge !tet lmn, bij de viering van
het eeuwfeest, eene opwekking te mee,: zijn, om met wel
bereide !tarten aan de ll. Gelteimen deel te nemen, da11 zal
de wensclt vervuld zi;jn van

Warmond 26 februarij 18-15.

DEN SCHRIJVER.

>>Amsterdam; een Stadt , nu door den zeghen Gods,
de heele werelt door bekent; die als den scherp
siende, ende snelvliegende Arent, het groote marck
veldt van de heele wei elt, met haer oog·hen over
siet, ende met haer seylen overvliPght; plePgh in
voorighe eeuwen, te wesen een kleine bywooninge
van Borgers, hoorende onder de heerlickheit van
Amstel, onder de wdcke het noch g·henoten heeft
( ter regarde van eenige merckelijcke schaede) vry
hei<lt van den Graeflycken Tol, alst blijckt uyt
den Latijnschcn Brieff, die noch in de Stadtskamer
bewaert wordt, ende luydt aldus in 't <luysch: »
» » F10R1s G1·ave van Hollandt, ende Zeelandt, ende
Heer van VRIESLANDT, allen die <lesen teghenwoor
dighen sien sullen, Sal:iyt. Uwe gantsche vergade-
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ringhe wete, dat wy goet ghevonden hebben, die
lieden, die binnen Amstelredame woonen ( tot resti
tutie der schade, die wy, ende onse luyden haer ghe
daen hebben) van nu voort aen vry te maecken, van
alle exastien van onsen tol, met haer eygen goederen,
die sy voeren ofte vervoeren, over ons geheele Landt.
Tot getuygenisse van welcke saeckc, wy dese tegen
woordige schrift, met onsen seghel hehhen dl!en be
vestighen. Ghegheven bij Leyden, Sondaeghs voor den
dagh der Apostelen SIMON ende JUDAS, in 't jaer ons
Heeren 1275.ll ll
"Dit privilegie is daer naer, van dien selfden
Graef Floris vernieuwt, ende bevestight gheworden,
in 't jaer 1291. Ende korts hier naer, is Amstelre
dam gheworden een lidt , van de Graeflijcklieit van
Hollant, ende is van die Heeren van Amstel verval
len. 1) Dogh soo naer Graef Floris moordt ( die ge
_
schiet is in 't jaer 1296) sijn naevolgher Graef Jan,
ghestorven is anno 1300, 2) soo is Amstel-re-dam
naer het schrijven van de Hollantsche Chronijck, een
groote schaede, ende ongeluck overgekomen. Want
naer 's Graven Jans doot, quam Gijsbreclit van Am
stel , ende begreep weder dat Stedeken van Amstel
re ·dam, ende began dat, met houte ,bruggen, vesten,

1) Vergel. Co m m eli n, Besch,·ijving van Amsterdam, bladz.
108,109,123,145.
2) Ja n I stierf 29 October 1299, bijna 19 jaren oud. 1'/agn.
f'hrtm · Bel"
lu dates ' pag · 641 · ed ·
o · VergeI. L' art de v�rifier
1 •
Par. 1770.

3
ende Toornen te stercken ende vast te maecken. Di•
van Haerlem, met de Waterlanders, dit vernemende,
.zfjn met alle liaer macltt uytghetoghen, ende hebben
den voorseyden Gijsbrecht uit den lande ghejaeght en
de staken 't vier in 't Stedeken, ende verbranden all11
die bruggen, en houten Toornen , tot assche toe, en
de sleclttent, ende braeckent af,,
)) l\Iaer ghelijck men van den Plioenix seyt, dat
hy uyt zijn brandt verjeught ende verbetert, soo ist
met Amstel-re-dam oock geg·aen. Want de plaets it
terstont weder, aen de graef lijckheydt gheraeckt,
ende merckelijcke verbetert, ende vergroot ; so dat
in 't jaer ons lleeren 1342 de palen vry wijt beschre
ven worden, aen alle vier hoecken, doch nu bij naer
onbekent. Den brief hier van luydt aldus.)) 3)

3) Ma r i u s, uit wiens boekje:•· Amstelreda11ts eer ende op
comcn, door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen
ende door het II. Sacrament des Altaers,-- wij deze inleiding ont
leenen, geeft slechts dat gedeelte van den brief op, in zoo ver
hij betreft de uitgestrektheid der vergrooting; wij hebben er ,
uit de Handvesten van Amsterdam het begin en het slot bijge·
voegd. In: De merkwaardigste stukken uit de oudste archiev//fl,
van Amsterdam ( Amst. 1821) komt van hetzelfde stuk, onder
lett. H, een facsimile voor, dat naar het oorspronkelijke hand
schrift gemaakt is. Wij geven hiernevens een afschrift van dit
facsimile. Door de vergelijking zullen onze lezers zich kunnen
overtuigen, dat de overschrijvers van oorspronkelijke stukken
niet altoos de vereischte naauwkeurigheid hebben in achtgeno
mcn. In het verslag van de komrnissie der Tweede Klasse van
het Kon. Nederl. Instituut leest men bi. 37 het volgende : « De
inhoud van dit eerwaardige overblijfsel,weleer zoo gewi&tig voor
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HANDVESTEN
VAN AMSTERDAM,
D.

1. BL. 10.

In den name des Va
ders, des Soons ende des
H. Geests, Amen.
WILLEM Grave van He
negouwen, Yan Hollandt,
van Zeelant, ende Heere
van Vrieslant, doen kont
ende kennclyck allen luij
den , dat wij bij onsen goe
de luden val'l onsen Ra
de ghegeven hebben ende
gheven onser Poorte van

OORSPRONKELIJKE
BRIEF
IN DE IJZEREN KA.PEL
BERUSTENDE.

In den name des Va
ders, des Zoens en des hy
lighcn Gheest, Amen.
W1LLAEM Grave van He
negouwen , van llollät ,
van Zeeliit, enJ \) h •) van
Vreselant, doen cont en
kenlike allen luden dat
wj bi onsen goeden Inden
van onsen Rade gileg·heuen
hebben en gheuen onser
Poerte van Aems�elredam-

Amsterdam , staat gedrukt in de Hand resten en geschreven in
het Stad s P nv,
· ·1 eg,e-lloek , doch , wat spelling en zamcnhan g betreft , al weder niet o vereenk omstig met het oorspron kelijke ,
� aar.� m het schier on verklaarbaar is , hoe de Heer W a g e n a a r,
m zune beschr!jving van Am, terdam , er gewag van makende ,
hebbe ku nnen zeggen , dat de oorspronkelijke brief , thands in de
Oude Ker k in de ,·ierde lade der kas bewaard wordende , in
atclling en spelling der aangehaalde woorden , nagenoeg met de
gedri kte uit gaven o veree nstemt , terwgl e venw el eene slechts
'.
-vlur,tig e ,•ergel ij king dier uitgave met het onderhav ige facsi1nile
het teaend
eel daa n• an t ers l on d 111
"
· h et oog zal doen vallen . » -4) In het facsimile van het handschrift is de verkorting gemaakt
door eene krul aan de ll.

Amstelredamme voor ons
ende voor onsen nakome
linghen alsulck reg·ht en
de alsulcke vrijhede eeu
welyck te d1icren als hier
na beschreven staet. In den
eersten so sullen die palen
van hare vrijheijt wesen op
rlie Oost zijde van der Poor
ten aen Jans Witten Hof
stede ; op die Noort zijde,
aen het groote Gods-huijs
Lant ; op de VVest-zijdr aen
den uytere egge van der
Iaen, die legget. in Y s
brandts Landt van der Zij d
wijnde op die Z uydt-zy<le
in <lie Nesse tegens der La
ne over, also alst metter
Graft begTeven is. E nde
in die Haven, ten halven
stroom toe in 't Y e ende
voorts streckende in 't Ye
langhes den Dycke Oost
waerts vyfti g·h roeden bnij
ten de Wint-m olen, d ie haer
WILLEM VAN 0UTSII00RNE van
onsen wegen maken dede.
Voorts, enz.

me voer ons ende Yoer
o nse nacomelinghe alsulc
recht en alsulke vrihede
ewelike te duren alse hyr
na bescrenen staet. In den
eersten zoe zellen die palë
vä huerre vrihede wesen
Op die oest side van der
poerten an Jans Witten
Hofstede Op die Noert side
an t gToete Goets - huus
Lant Op der Wester side
an <len uteren cg:g-he Yan
der lane die leghet in Yse
brants lant van der zyd 
winde Op die zuut-side in
den nesse ticghens der la
ne ouer, also alst mitter
graft begreuen is. Eii in
die hauen te haluen stroem
toe in Tije en voert strec
kende in Tije lan ghes den
d yke oestwaert vyftich roe
den buten der wint-molen,
die haer WILLAEM vÄ ours
rroERNE van onsen wegen
maken dcde.
Voert, enz.
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Ende want wij alle dese
puncten voorschreven vast
ende ghesta<le willen hou
den voor ons , ende voor
onse naekomelinghen, hen
ende alle hare na-kome
linghen, duerende tot eeu
welijcken Jaren. Hierom me
soo hebhen wij desen Brief
hezeghelt met onzen groo
ten Zegele. Gegeven in
den Hag·e op den negenden
dagh in December in't jaer
ons Heeren duysent drie
hondert twee ende veer
ti gh.

En want wj alle dese
punten voerscreuen vast
en g·hestade w illen hou
den voer ons eiï voer onse
nacomelinghe hem en alle
horen nacomelinghen , du
rende tot eweliken jaren.
h yr omme so hebben wj de
sen brief bezeghelt mit on
sen groeten zeghele. Ghe
g·heuen jn die Haghe op
den neghendcn daéh van
December Int Jaer ons He
ren rlusent drie hondert
twe ende viertich.

De Koophandel , zegt WAGENAAR 5 ) deede de Stad zo
spoedig aanwassen , dat men , na ruim veertig jaaren ,
oin eene nieuwe ititbreiding haarer palen denken moest.
Wij ontkennen dit geenzins ; doch wij gelooven, met
llL\RI U s te mogen beweren , dat Amsterdam zoo niet
zijne uitbreiding, ten minste zijn roem, zijne eer en
gl'Ootheid, ook ten deele verschuldigd is aan het
wonder met het H. Sacrament, dat in 1 345 hinnen
deszelfs muren heeft plaats gehad. Hier ter plaatse
deze bewering door bewijzen te staven , ligt geheel
5) D. 1. bi. 12.

7

buiten ons plan ; wij gaan derhalve over tot het ver
haal van het wonder zelf.
In het jaar des Ileeren 1 345 op dingsdag voor
Palm - zondag, zijnde de 1 5 e maart , 6) was er te
Amsterdam een zieke , die zich in gevaar van ster
ven bevond. Op verlangen van den zieke, die door
het ontvangen van het H. Ligchaam des Heeren in
het heil zijner ziel wilde voorzien , werd de pries
ter ontboden. De priester kwam , en diende hem ,
volgens g:ebruik der Katholieke Kerk , de goddelijke
teerspijze toe. Dit g·eschiedde kort na vespertijd. Eeni
gen tijd daarna veroorzaakte de ziekte aan den lij
der eene braking, waardoor hij de H. Hostie overgaf.
De vrouwen, die den zieken man oppasten , namen
het uitwerpsel, en wierpen het, zonder te bezien of
er ook iets van de genuttig·de Hostie onder gemeng·d
was , in een groot vuur. Het vuur brandde , op die
zelfde plaats , den g·eheelen nacht door, om de ka
mer ten beste van den zieke te verwarmen. Eene
dier vrouwen, toen zij des anderen daags morgens 7)

6) Paschen viel in dat j aar op den 27" lUaart ; derhalve was Dings
dag vóór Palm-Zonda(l'. de 1 5de. ( Zie de tabellen opgegeven door
K l u i t , en elders ). lfet oude boekj e , waarvan wij later zullen
spreken , zi>gt : 16 111aart ; om echter j uist te zij n , behoort men
15 te schrijven ( idióus Afa,•tii ) . Dit versch i l is zeer gemakkelijk
over een te brengen ; want daar het wonder op den avond en i n den
nacht van Dingsda(l'. op W oensdag , 1 5--1 6 , plaats had , kon het
op den eencn zoo wel als den anderen dag gesteld worden .
7) Omtrent priem-tijd , zegt de oude schrij ver , ( circa horam
primam ) : cene tij ds-benaming uit de Kerkelijke getijden over ge-
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opgestaan was en haar kind gekleed had, wilde haar
bed spreiden ; m aar op dat oogenblik gevoelde zij
door al hare leden eene zoo gToote koude, dat zij
zich haastte, om bij het vuur te komen. Zij rakelde
het vuur op, en nu zag zij in het midden der vlam
men, eene schoone witte Hostie, geheel ongeschon
den, zoo als zij die vroeger in de handen des pries
ters, aan het altaar, gezi en had. Op dit gezig:t ver
schrikt zij , doch steekt onvervaard hare hand in <le
vlammen, en haalt de Hostie te midden uit het vuur,
zonder dat hare hand in het minste door het vuur
beschadigd werd. Zij neemt de Hostie op de ' hand en
gevoelt dat ze koud is ; 2.ij legt ze van de eene hand
in de andere , en nu ziet zij , dat de witte en heldere
kleur van de Hostie wonderlijk verandert , , en eene
kleur aanneemt, als ware zij door het vuur verzengd.
Hierover grootelijks ontsteld zijnde, riep zij eene an
dere vrouw, die met haar in hetzelfde huis v\roonde,
en zegde haar : Zie, ik he]J hier in mijne hand het
H. Lig·chaam van onzen Heer JEsus c11R1s1us, dat ik
met de hand uit dat vuur gehaald heb ; en zij g·af
aan de andere vrouw de Hostie in de hand. Deze
vrouw leg·de het H. Li g·chaarn in een schoonen doek
en sloot het in haar kist. Een utir daarna kwam
de man dezer vrouw te huis ; zijne vrouw verhaalt
hem alles, wat er was voorgevallen. Hij vraagde haar,

waar zij de H. Hostie gelegd had ; in mijne kist ,
gaf zij ten antwoord. Dit hoorende , verlangde hij
dezelve te zien. Men deed de kist open , en de man
nam de H. Hui;tie, leg·de die op zijne hand en raakte
ze met den vin ger aan , denkelijk om zich te beter
te overtuigen. Dit doende, scheen het hem duide
lijk, dat de H. Hostie zich op en nederwaarts be
woog, waardoor hij geweldig verschrikte, en aan
stonds het H. Sacrament aan zijne vrouw wedergaf.
Terstond daarop ontboden zij den priester, verhaal
den hem al de wonderen, die g·eschied waren, en toon
den hem het H. Sacrament in de kist. De priester
nam de H. Hostie uit de kist en legde ze in eene
g·ewijde doos ( in pyxidem ), te d ien einde rnedege
bra gt. Maar toen de priester den doek . waarin het
H. Sacrament g·eleg·en had, wilde uitwasschen, zoo
als zulks bij dergelij ke gelegenheden is voorg:eschre
ven , en weder bij de kist k wam, bevond hij dat
de doos omgevallen , en de H . Hostie er . niet meer
was. De priester en de vrouw zochten in de kist ,
maar konden de H. Hostie niet terug vinden. Doch
des anderen d;ia gs, toen <le vrouw hare k i st opende ,
vond zij de H. Hostie in eenen schoonen doek op
een kussen ligg·en. Zij ontbood dadelijk den pries
ter, die kwam, en het H. Lig·chaam met innerlijke
godsvrucht naar de Kerk terug brngt. Tot zoo ver loopt het verhaal bij IOANN. GERBR. A LEIJ
ms s) en in een oud boekje door LE LONG en WAGENA.I.R

nomen , die destijds ook in het dagelijksch leven gebruikt werd ;
even als : voor- en na vesp ertijd enz.

8) Chron. Belg. pag. 254. ed. Francof.
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aangehaald onder den naam van : Alfrakel-hoekske •).
In de oude Jfollantsche Clironyk 1 0) en in het Chro
nicon auctius JOAN. DE BEKA. 1 1 ) wordt er het volgende
nog bijgevoegd : dat de H. Hostie op den derden
dag wederom door de vrouw in de kist gevonden
werd ; dat zij den priester op nieuw ontbood , en dat
deze , zich nu overtuigd houdende , dat God de gemelde
wonderen wilde openbaar gemaakt hebben , aan de
geeste}ijkheid der stad van het gebeurde kennis gaf.
Daarop begaf zich de geheele , seculiere en reguliere,
geestelijkheid , door kruisen en vanen voorafg·egaan ,
naar de pla�ts , waar het wonder g·ebeurd was , en werd
het ll. Sacrament, onder het zingen v:in lof- en danklie
deren , met groote plegtigheid naar de parochie-kerk u)
tcruggebragt.
Twee dagen na het eerstgemelde , zekerlijk vóór dat
het H. Sacrament in plegtigen optogt naar de K,erk te
rug was gebragt , zat de man der meergenoemde vrouw ,
met zijn kind op den schoot , bij het vuur. Hij had zijne
vrouw verboden , het voorgevallene aan iemand te ver
tellen ; maar het schijnt , dat zij het geheim niet bewaard
had, althans hij gaf er zijne vrouw de schuld van , en be
rispte haar , omdat het gebeurde ruchtbaar was gewor
den. Op datzelfde oogenblik kreeg het kind de vallende

ziekte en viel jammerlij k van zijn schoot. Dit herhaalde
zich een en andermaal , en het kind leed vreeselijk , tot
dat de man en de vrouw en vele hunner vrienden , bar
revoets en in wollen kleederen zich naar de kerk bege
ven en aldaar het H. Sacrament bezocht en met hunne
offers vereerd hadden.
Het is ligtelijk te beg-rijpen , dat deze zamenloop van
wonderen een grooten indruk maakte op allen , die er
mede bekend werden ; want de waarachtige tegenwoor
digheid van JESUS cnR1srus in het H. Sacrament des
altaars werd er op nieuw door bevestigd ; en on
getwijfeld had dit bij velen ten gevolge , dat hun ge
loof in dit II. geheim krachtdadig opgewekt en ver
levendigd werd. Voor de stad zelve had die gebeurte
nis daarenboven een bijzonder gewigt ; zij mogt ze te
regt aanzien als een onderscheidend kenmerk van de
liefde des Heeren , die in de opkomst van hare wel
vaart , haar nog roemrijker wilde maken door zulk eene
voortreffelij ke , geestelijke zegening - haar verede
len wilde , door eene zoo werkdadige en rijke bron
van vele en ontelbare genaden. Zulk een voorval der
vergetelheid prijs te geYen , ware onverschoonbaar
geweest ; immers het zou eene laakbare onverschil
ligheid verraden hebben , die weinig strookte met de
groote eer, welke door het gemelde wonder der Stad
te beurt was gevallen. Dit schijnt dan ook de be
weegreden geweest te zijn , waarom de regering van
Amstelland en Amsterdam door een openbaren , met
hare zegelen voorzienen brief de burgera dier atad ,

9) Over dit boekske spreken wij nader.
10) Gedrukt te Leiden 1517 , divisie XXIII. pag. 2 06.
11) An alect. Ma tt h a e i,tom 3. part.1 pag. 228. llagae Com. 1738.
12) De St. Nicolaas- of Oude Kerk, onder welke de Kalver.traaf
behoorde.
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met de genoem de wonderen bekend gemaakt en de
zel ve als waarlijk zóó gebeurd bevestigd heeft. Die
bri e f sch;jnt , zoo als LE LONG opmerkt, in de latijn
sche taal te zijn opgesteld ; eene vei tali ng daarvan
vindt men in het boven aan g·ehaalde 1'Iirakel-boeks
ke 1 3 ) en eene andere bij MAR I U S 111). In een oud boek
je, dat tegenwoordi g hoogst zeldzaam is , en van
welk in de Koninkl ijke Bi bliotheek te 's Grnvenliage
een exemplaar gevond en wordt 1 5) , leest men de vol
gende Latijnse/te verklaring.

Anno Domini supra dicto feria quinta infra octavas
paschae. n
dat is :
.Afscltrift der brieven van de Magistraat van Am
ltelredam, welke de mirakelen get1figen.

» Exemplar sine ('sive ) copia literarum 1'1agistratus
.Amstelredamensis Testificantium ipsa mfracula.

Nos vero florentius de boechorst rni les 'Balynus
( balyvus) magni fici Principis domini comi tis Holla
die, in terra Amstelrcdamensi in vbaterlandia Pre
tor scabini & consules oppidi Amstelredamensis quia
omma vera sunt , & oïïia in veritate acta cognos
simus prout prescripta sunt & enarra ta. ld ci rco me
morata miracula di g·ne ab omnibus fidd i bus recolen
da, sub sigillo mei florentij de boechorst militis
predicti , Yna cum sig·illo communi oppidi Amstelre
dam appensis presentibus ad noticiam vniuersorum
Christi fidclium deducimus in his scriptis. Datum

13) Zie C o m m e l i n , Bcschr. van Amsterdam. bi. 465.-- L e L o n g
Beschrijvinge van de Reformatie dei· Stadt Amsterdam. bladz . 198.
14) Amst. eer enz. bladz. 63.
15) Ook nn dit boekske zullen wij hierna verslag geven,

Wij nu , Floris van Boechorst , Ridder , Baljuw van
den mogenden Prins , Heer , Graaf van Holland , in den
lande van Amstel , en in Waterland , Schout , Schepe
nen en Burgemeesters der Stad Amstelredam , vermits
alles waar is en wij weten dat alles in waarheid ge
schied is , zoo als het boven beschreven en verhaald
is , zoo brengen wij de g:emelde mirakelen , waardig
om door alle geloovigen herdacht te worden , door
deze schriften ter kennis van alle christen -geloovi
gen, onder het zegel van mij Floris van Boechorst ,
Ridder , voornoemd , te zamen met het gewoon zegel
der stad Amstelredam , aan dezen tegenwoordigen
( brief) aangehangen. Gegeven in het jaar des IIeeren
als boven , ( 1345 ) op donderdag in het octaaf van
Paschen.
Het voorgevallene werd aan het oorde el van den
bisschop van Utrecht, JOANNES VAN ARKEL , onderworpen ;
en deze bevestigde het ( 1346 ) door zijn gezag , en
stond toe , dat die wonderen als zoodanig mogten ver
kondigd worden. Het evengemelde boekj e heeft dien
aang:aande het volgende :
» Item Joannes Episcopus Traiectensis Anno domini
millesimo trecetesimo quadragesimo sexto cöcessit vt
i
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011ia miracu la in dicto sacro loco facta, et que in
posterum vtcumque deo Authore fieri possent omni
b us citra periculum promulgarentur atque predica
rcntur. » » Na dat het heilige ende waerdige Sacrament zoo vervolgt het lllirakel-boekske - aldus by eenen
Priester in die parochie-kerk is behoorlicken gestelt,
ende veel miraculen wonderlicken vertoont heef t , in
d ie gene die aldaer met innicheit des herten bidden
de hem hebben gekeert, hebben vuerigc herten en
de deuote personen, in 't IIuys daer 't ierste. miraec
l, el in gesciet is, doen af breken, ende een schoon
Capel daar doen timmeren, ende in de plaets daer
di haert ende 't vier, daer 't heilige Sacrament in
g·euonden is miraculoselick verhouden , een schoon
T:i bernakel ofte heilich Sacraments-huys doen maken,
ende heerlicken verciert, ende met Lofsangen, ende
:mder Godtelycke Officien ende diensten behoorlicken
doen eeren . » Verder wordt er verhaald, dat door de
asch , die aldaar was overgebleven, even als door den
boord van JEsos kleederen, en de gordels van den 11 .
1•rnLus , vele soorten van ziekte werden genezen; en
dat de asch , ofschoon veel gebruikt wordende, ter
naauwernood verminderde, en een àangeuamen geur
,an zich gaf.
Welk het juiste tijdstip van de stichting der Ka
pel geweest is , hebben wij nergens gevonden. Lang
na het gebeurde mirakel kan het niet geweest zijn;
,vant rcNh in 1 .1 1H wm·d t in een schepen-brief mel-

ding gemaakt van een gilde van Krui"sbroeders in d e
kapel : de heilige Stede ; e n daar dit gilde als geves
tigd hier voorkomt, en de stichting en zamenstclliug
van hetzelve toch niet op een oogenblik heeft kunnen
geschieden, kan men veilig het daarvoor houden, dat
de gezegde kapel reeds eenige jaren te voren moet be
staan hebben. De bedoelde schepen - brief, het oudste
oorspronkelijke stuk, dat wij, betrekkelijk deze zaak,
tot nog toe gevonden worden, berust in het archief
der R. K. Kerk op het Begg·ijnhof te Amsterdam. Die
brief, waarvan wij hiernevens een /acsimile geven ,
luid als volgt :

» Wi heyn koe en heynric dircs soen Scepene 16 )
in Aemstelredamme orconden en kennen dat voer on s
quamen lobberich coppelanen wiif was mit godevaert
hoeren soen hoeren mombaer en wouter Iaen en broe
der tgin hoer tvie zonen en ghauen mit ghesamender
hant eenen vryen eyghendoem den puisoers van den
crucebroeders toter heyligher stede van den verndel
van den huse eiï erue dat mackt wouters plach toe
te behoeren eïi gheleg:hen is twschen heynric iacops
soene erue optie een zide en willam haiües erue op
tander zide eii. si ghelieden daer of al betaelt den les-

16) Eerstgemelde schepen , Dc y n Koe , komt bij W a g e n a a r
D. III. bi. 329 ook op het j aar 1 364 voor ; de tweede , lley m·ic
JJircs socn , vindt men daar niet. W a g e n a a r ,•ermeldt de
schepens van 1361 niet.
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ten penninc mitten eersten. voert s o gheloueden si den
puisoers voerscuen dit verndel van den voersciïen huse
eii erue vry te waren iaer en dagh als men vry erue
en eyghen scondich is te waren en alle oude brüe of
te nemen sonder die brue die han woudcken soen
sprekende heeft van synen pachter van den huse en
crue voerscuen. In orconde desen brüe beseghelt mit
onsen seghelen. Ghegheuen in den iare ons hën m.
c c c. een en tsestich op sinte lourens auonde n

Of er dadelijk n\ de stichting der kapel fîen afzon
derlijk geestelijke aan verbonden was , dan of de be
diening aldaar waargenomen werd door een der pries
ters van de parochie-kerk , is, geheel onzeker; maar
zeker is het , dat de kapel in 1365 een vasten kapel
laan had , die er op bepaalde tijden de H. diensten ver
rigtte. Dagelijks , vóór dat de Hoog-mis in 1 de paro
chie-kerken een aanvang nam , werd aan het hoog
altaar der kapel de H. Mis gelezen ; en elken avond ,
na het Completorimn der parochie-kerken , werd er
een Antiplwon gezongen met het vers en de Collec
te , ter eere van het allerheiligste Sacrament. Alle
woensdagen werd daarenboven , onder de mis , eene
preek of onderrigting voor het volk gehouden , en on
middellijk na de mis een lofzang gezongen , met de An
tipho on, het vers en de Collecte , ter eere van het Al
lerheilig·ste. Meerdere diensten of plegtigheden mogten
in de kapel geene plaats hebben , behoudens dat aan
de drie overige altaren vier missen mogten gelezen

p 'a:a.t .

/,f
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worden 17 ). Een dier altaren behoorde , blijkens sche
pen-brieven van latere dagteekening , aan de Knàshroe
ders 1 8) , van welke wij hierboven gesproken hebben ;
een ander was het eigendom van het gilde van 0. L.
Vrouw , hetwelk eveneens in die kapel was geves
tigd. Betrekkelijk dit laatste hebben wij in het ar
chief der R. K. Kerk van het Beggijnhof te Amster
dam twee schepen-brieven gevonden , de eene van
1 ,3 68 en de andere van 1 409 , van den volgenden
inhoud :
NO. 1 .

» W i Jacop ruusche aernes soen e n Jan boduunre
scepene 19 ) in aemstelredamme orconden eïi kennen
dat voer ons quam roelof die kuussche eiï gheliede
dat hi g:hehuert heeft j eg:hens den puisoers van onser
vrouwen outaer ter heyligher stede een huns en een
erue gheleg·hen in grimnesse tvisschen g:hisebrechs scou
ten erue optie een zide eïi gherwart agheten soens
erue optie ander zide tot eenen eeweliken pachte
j aerlix om drie pont holls an coemans ghelde te be17) Brief van den deken en het kapittel van de H. Maria t.e
's Hage , dien wij hierna , bladz. 25, geheel mededeelen.
1 8) W a g e n a a r. Beschr. v. Amst. , D. II. bladz. 122 , houdt
dit slechts als wrw1·schij11lijk ; wij kunnen het echter als zeker
stellen , omdat in de gemelde brieven bepaaldelijk gesproken wordt
van een H. Kruis-altaar.
19) W a g e n a a r , t. a. p. , die weder geene Schepens op het jaar
1 368 noemt , vermeldt de hier genoemde op het jaar 1365, waar
hij beider namen ecnigzins verandert.
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talen alle iaere tot heylighe misse vryes ghelts en son
der eenigerhande ofbrec. In orconde desen brieue be
scghelt mit onsen seghelen ghegheuen des donres
daechs na sinte Johans dach decollacio int iaer ons
hen m. c c c. achte eiï tsestich. »
N°. 2.
» Heyn noert Scout Jan die hacker eïi Jan berwouts
soen scepenë in Aemstelredamme orconden eii kennen
dat voer ons quamë Ghisebrecht ians soen eii Dirc
Jacob ghisen soenJi- soen die scepene waren in den
iare voer ons. Ende brochten ons aen dat sij mit den
voirïï scout daer ouer eïï ane ware alse scepene dat den
ouermans van onser vrouwen outaer dat staet in der
heyliger stede binnen aemstelreda optie noirtside van
der capellen voirsz. alse coptg:in ysebrants soen clacs
hcyn claes soens soen en Willem gheryts s'oen ghe
eyghent wart mit rechte en mit vonnisse anden hu 
singen eii eruen ghelegen in gansoerde tusschen claes
heynen soens erue andie ene side en Ghisebrecht die
hackers erue dat hi in pachte houdt optie ander side
raeckende van der haluer strate tot ander ouder grafte
toe twie pont en acht scellingen holls an coemans
gelde alse van iare rente die tot meye lest geleden
verscenen mits eenen pacht brief in)loudende dat lut
gin vrese gehuert heeft yegens den overmans van onser
vrouwen outaer voirsz. die helfte van den huse en erue
voirscr. tot eweliken pachte iaerlixe om twee pont
en acht scellinge holls an coemans gelde. In allen
sc p1 eiï maniren als die ppre pachtbrief daer af În-
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h oudt Welke husingen en eruen voirscr. vry gescat
worden van den gherechte van Aemstelredame voer
hondert e1ï tsestich goede gouden vlaemsse nobelen.
Des so zal men afcurten van desen gelde voirscr. voer
elken eenen pennync jaerlixe rente op enige van de
voirsz. husinge eiï eruen toten eweliken pachte staende
achtien penninge. Ende die scout voirn. van shën
wegen die gaf den ouermans voirs. dese eygheninge
ouer Enen ygheliken behouden syns rechts. In orconde
d esen brieue besegelt mit onsen segele Gegeuen opden
twintichsten dagh in maerte Int iare ons heren Du
sent vierhondert ende neghen. »
De zorg voor het onderhoud , enz. van deze kapel was
toevertrouwd aan het opzigt van Provisoren , Bewaar
ders, f'icarissen en anderen , van welke in schepen
brieven en andere stukken in het vervolg meermalen
gesproken wordt.
Sedert het jaar 1360 vinden wij ook gewag gemaakt
van Processien, waarin het II. Sacrament met groote
plegtigheid door de straten werd omg·edragen 2 0). Dat
zij te Amsterdam, ter oorzake van het gebeurde won
der , met ongemeene pracht gehouden werden , laat
zich gemakkelijk vermoeden. De beschrijvingen althans ,
die in lateren tijd daarvan gegeven zijn , bewijzen , dat
men te dien einde geene moeite spaarde.
Van den beginne af is deze kapel bekend geweest
on der den naam van : De Heilige Stede ( de heilige
20) L e l. o n r, . bladz. 211 .
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plaats , locus sacer ) : en reeds kort na de stich
ting was de toevloed der bedevaart-gangers naar deze
plaats zoo ongemeen groot , dat er , ten geri�ve der
genen , die yan Amstelveen , Sloten en omliggende
dorpen de H. Stede kwamen bezoeken , een nieuwe weg
werd aangelegd , welke van den Amstel af ( binnen
de stad ) regt toe , langs den Overtoom tot Sloten liep ;
» want eertijds konden die van Amstelveen niet als
langs het lange loopveld naar dese Stadt komen , tot
dat de Amstelveensche weg daarna is gegraven. » 2 1 ). Van
toen af werd deze weg· , zoo wel in openbare stukken als
door de wandeling , de heilige weg genoemd ;'een naam
dien hij voor een gedeelte - van de Kalverstraat tot
aan den Singel - tot heden behouden heeft 22 ) .
Het eigendom van dezen weg behoorde �an de H.
Stede en moest door hare Provisoren en Bewaarders
onderhouden worden ; doch in 1371 verkochten zij
den weg aan het Gasthuis , dat zich voor1 het ver21) Co m m e l i n , Beschr. v. Amst. D. 1. bi. 469.
22) Later vindt men ook melding gemaakt van eene heilige
VJegs-poort , en eene heilige-wegs-sluis. -- » De Ileilige-wegs
poo,·t, zegt W a g e n a ar , die ik , in 't jaar 1 4 8 0 , gemeld vinde,
en die misschien niet veel eerder gemaakt geweest is , stondt ,
volgens de Kaart van Cornelis Anthoni& zoon , ten einde van
de straat , die nog de Heilige weg genaamd wordt , aan den
Sini;el. » D. I. bi. 15. en bi. 43 : » het zevende ( bolw�rk ) daar
_
dezelfde straat ( de Reguliers dwarsstraat ) aanvangt , d,i;t b � de
nieuwe Heilige-wegs-Poort , ook van hout gemaakt , ten emde
van 't Konini;s -Plein, zoo als het sedert genoemd is. » -- Zie
ook D. 1. bi. 45 en D. II. bi. 57.
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volg met het onderhouden belastte. De verkoop-acte
welke , in 1 729 , in orig·inali in het Gasthuis nog be
waard werd , komt voor in de Handvesten van Am1terdam , D. I. bl. 42 1 en luidt als volgt.
n Wij Jan Dier , Vrank Dirken , Tyman Abhe Pie

tersz , Heynrick Alolenaer , Willem Noert , Pieter Hol
lardt , en Alsteen Jacohsen, Schepenen in Amstelre
damme , oirconden ende kennen , dat voor ons qua
men , de Provisoors en Bewaarders van der H. Stede
binnen Amstelredammen , en gelieden , dat sy vercoft

hebben , by goeddunken des gemenen Gerechts van
der Stede voorsz. , den Gast-huyse binnen Amstelre
damme , den Heyligen Wegh , opg-aende eggen en eyn
den lant en slot , alsoo asse hy daer nu gegraven en
leggende is , alsoo asse die Heilige Stede daer leggen
de heeft , uyt den Lande dat die Stede leggende heeft ,
in dat naeste weer , op die Zuit-zyde van de Hey
lige Wegh voorsz. , opgaende van den Amstel tot Sloten
recht toe. Ende sy gaven den Gast-huyse voorsz. van
den lleyligen Wegh en Landen voorsz. eenen vryen ey
gendom en gelieden wel en al betaelt den lesten Pen
ning met den eersten. En hiervoor soo geloven de
Overmans van den Gasthuyse , van des Gast-huys-we
gen voorsz. weder te bewaren den Heyligen Wegh ,
te maken , oft te doen maken , ten eeuwige dage , in
alle manieren als men te maken plecht ; dat men
vryelyk op en neder wandelen magh , bij goedtdunken
van den Gerechte van Amsterdam. In oirconde , de
sen brieve besegelt met onse zegele. Gegeven des woens-
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dagh na de H. Kcrs-dagh in 't j aer ons Heeren 1 37 1 . »
Het zij uit onmagt , het zij om andere redenen, het
Gasthuis voldeed aan de opgenomen verpligting niet.
De kapel en de Heilige weg geraakten allengs in
verval ; en in het begin der volgende eeuw was dit
zoo ver gekomen , dat zij niet meer , zonder groote
moeite en kosten , konden hersteld worden. Het ka
pittel van de H. Maria te 's Gravenhage trok zich de
zaak aan , en droeg , onder eenige voorwaarden , het on
derhoud van de kapel en den weg over aan de Burge
meesters , Raden en Regeerders der Stad Amst(!rdam. Dit
geschiedde hij een schrijven van 24 Fehruarij 1 4 1 5 .
Ter opheldering van deze hemoeijing des kapittels
veroorlove men ons hier eene kleine uitweiding.
In 12,5 O - 1255 liet Graaf wnLEM II , ook koning Wil
lem genaamd , te 's Gravenhage het paleis of hof hou
wen , dat tegenwoordig den naam draagt van ,Binnen
hof. FLORIS V , WILLEM's zoon , bouwde er naderhand ,
omstreeks 1284 , eene kapel hij 2 3) , die , volgens ver
haal der Schrijvers zeer schoon was , en waarin , vóor
den brand van 1 642 , de graf - en praaltomhen van on
�erscheiden Graven gevonden werden. Later , het zij
m 1367 volgens DE RIEMER 2 1•) , het �ij in 1368 zoo als

23) D e R i e m e r , D. I. bladz . 3 , 4 , 70 , 173.
2 � ) Ald. hl. 186. Omtrent de stichting en dotatie van gezegd
kapitte l leest men in Append. Suffr. Pet1·i. ad Clll'on. Joan. de
B eka , pag. 147 in fol : » Dux Alhertus improborum quorumdam
"''. surrationibus instigatus nobilem virum D. Andigensem decolla
, ,t , oh quam nmltis calamitatibus Comitatns Hannoniae afflic-

.J A C . DE LA T0RRE en de groote nederlandsclie ChroniJk
getuigen , of in 137 1 zoo als in de laatste Beschrijving
van 's Grcirenh ag e staat aangeteekend , stichtte ALBERT
van Beijeren , als graaf van Holland , in deze kapel
een Collegiaal Kapittel , bestaande uit een deken en
twaalf kanunniken. Het volgend j aar , 1372 , schonk
hij aan dit kapittel verscheiden goederen , voorregten
en vrijdommen en werd de stichting van hetzelve door
paus GREG0RIUS XI goedgekeurd. De deken , kanunni
ken , kapellanen en andere geestelijken stonden on
middellijk onder den paus en waren van alle andere
rnagt van kerkelijke personen en prelaten ontheven.
Volgens de Bulle der pauselijke bevestiging moest de
deken altijd door de Hof - kanunniken gekozen wor
den ; en , om verkiesbaar te zijn , kanunnik der ge
melde kapel wezen ; en volgens eene andere Bulle
door den ;voornoemden ALBERT van den paus verkregen ,
moest de gekozen deken bevestigd worden door den
Abt van Middelburg. 2s)
Onder de vele regten en privilegien , die door de
pausen en graven 2 6) aan dit kapittel verleend wer-

tus fuit per septem fratres ej u�dem D. Andigensis. Donec tandem
Alhertus coactus satis iniquis conditionihus cum illis transegisset ,
inter quas una fuit , ut idem Albertus Ecclesiam fundaret ac do
taret Canonicorum tredecim , qui jugiter pro anima sublati D.
Andigensis orarent , quod illo tandem anno i3€8 Hagis in Palatio
extructa Ecclesia , praestitit. »
25) Kerkel. Hist. en Oudheden der VII vereen. prov. D. 111
1>I. 753 -- 54 in fol.
26) Vergel. JII i e r i s , Chart. Boek. D. III. hl. 218 , 219 , 565.
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den , behoorde het jus patronatus 27 ) van sommige
kerken , met name die van Koudekerk en die van de
Oude en Nieuwe kerk te Amsterdam 2 8). Dit jits pa
tronatus over de kerk van Amsterdam behoorde vroe
ger aan de graven van Holland , aan wie het waar
schijnlijk ten deel is gevallen , toen , in het begin der
XIV e. eeuw , « de goederen der Heeren van Aemstel
le aan de graefelijkheid verbeurt verklaert waren » 2 9)
In eenen JJ rief van 23 Junij 1359 aan den Aartsdia
ken van Utrecht, waarin gTaaf ALBERT zekeren JOANNES
VAN ALIA voorstelt , om in de plaats van GERAnous BERT
in de parochie-kerk te Amsterdam benoemd te wor
den , beroept hij zich op dit reg:t , hem als graaf toe
komende : << Nos vero ad quem jus Patronatus Eccle
siae parochialis de Aemstelredam virtute gubernacio
nis nostre pleno jure pertinere dinoscitur. » 30)
Dit regt nu was door de graven geschonken aan

27) Dit regt werd somtijds geschonken aan stichters, begun
stigers, enz. van kerken of gestichten en bestond in zekeren in
vloed, welke door dezen op de benoeming to t kerkelijke bene
ficien werd uitgeoefend; soms waren er nog andere voorregten
aan verbonden.
28) D e R i e m e r, bladz. 21 8. -· Kerkel. Ilist. , enz. t. a. p.
bi. 757. Volgens P o n t a n n s, hist. pag: 14 --15 , was de S. Ni
colaas - kerk de oudste hoofdkerk, terwijl de nieuwe kerk, die
den naam der IL Maagd droeg, in 1 4 0 8 of 1 414 gebouwd was. Ver
gel. Co m m e l i n, D. I. bi. 422, 428.
29) Co m m e l i n , t. a. p. bi. 108, 109,123,145.
3 0) Register E. L. 4 van de Leenkamer van Holland; .ll i e r i s ,
Graat Ohart. D. 3 . fol. 99; D e R i e m e r, bi. 21 8. 824..
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het Haag·sche kapittel ; en daar de H. Stede eenc van
de Oude kerk afhankelijke kapel was , strekte zich
het genoemde regt ook tot deze kapel uit. Het was
ten gevolge daarvan, dat het de H. Stede en den H. Weg:
aan de regering van Amsterdam afstond. De brief
luidt als volgt :
« De Deken en 't Capittcl van de Heilige Maria in
den Hage willen dat door desen tegenwoordigen (brie
ve) aen allen en een iegclyck kennelyk gemaekt wor
de ; Alsoo wy overwegen dat de Capelle , gelegen in
Aemsterdam , gemeenelyk genoemt die Heylige Stede ,
aen het dak en andere hare gestichten , alsmede de ge
meene weg , gewoonclyk die Heilige Weg genoemt , tot
deselve Capelle behoorende , seer vervallen zyn en tPn
grooten deele over hoop leggen , en gesehaepen staen tot
een puinhoop te worden , soodanig dat deselve sou
der groote moeiten en kosten niet kunnen herstelt
worden of onderhouden; willende derhalvcn dat de
selve , soo veel in ons is , te beter herstelt en de
Dienst Gods bevordert worde , soo hebben wy aen Bur
germeesters , Raden en Regeerders der voorseide stad
Aemsterdam door Ónse tegenwoordigen (brieve) ver
gunt en toegestaen , vergunnen en staen toe , suiYer
en eenvoudig om Gods wille , opdat (de geseide Ca
pelle en Weg) daerdoor te spoediger en vlytiger mo
gen herstelt , en aldus herstelt zynde in toekomende
tyden voor altoos onderhouden worden , in voege en
maniere als volgt : namelyk dat de voornoemde Bur
germeesters , Schepenen , Raden en Regeerders der
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stad Aemsterdam , die nu zyn en in der tyt zullen we
sen , van nu voortaen en altoos in toekomende tyden
zullen heffen , lichten en ontfangen als Administra
te urs , ten gebruike der Fahryk en tot herstelling en
gedurig onderhoud der voorseide Capelle en Weg
met den aenkleve derselven en tot vermeerdering van
den Dienst Gods te doen , alsmede tot hequaem of
behoorlijk onderhoud en salaris van den in der tJt
wesenden Capellaen derselve Capelle , alle de hyzon
dere Vruchten , Renten en Inkomsten , als mede de
otferhanden , haten en giften , die tegen\\'.oordig tot
deselve Capelle en Weg met den aenkleve derselven
hehooren , en in het toekomende , hoe het wesen mo
ge , hehooren zullen , en wat gaven aldaer alsmede
in het Offerblok , staende in de Kerke van St. Nico
laes voor het Sacrament van het Lichaem en Bloet
onses Heere Jesus Christus , het welk mir;tculeuslyk
gevonden is ter plaetse daer de voornoemde Capelle
staet , en dat in de voornoemde Kerke hewaert wort ,
en die des selven Sacraments wille in het toekomen
de zullen gegeven worden. En zullen alsoo de voor
seide Burgermeesters , Schepenen , Raden en Regen
ten soodanige Renten , Inkomsten , Offerhanden en ba
ten bekeeren en uitleggen tot hèt voorseide gebruik
en ter vermeerdering van den Dienst Gods en be
quaem onderhoud van den selven Capellaen alleen en
niet anders; behoudens echter dat indien het voor
seide Sacrament uit deselve Kerke St. Nicolaes waer
in het alsnu bewaert wort in de voornoemde Capelle
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t' eenige tyd weder zal worden overgebracht , gest<-Jt
en gelaten , alsdan het voornoemde Offerblok zal wor
den weggenomen en wegg·enomen blyven , soolang als
het voornoemde Sacrament in deselve Capelle bc
waert zal worden ; en dat de voorseide Burgermees
ters , Regeerders en Raden , soo dikwyls als het hun
goed dunken zal , sekere personen , wesende Burgers
van Aemsterdam , mogen lasten en afsenden om soo
danige Renten , Vruchten , Inkomsten , Offerhanden en
haten te ontfangen , te lichten en tot het voornoemde
gebruik te besteden ; en welke afgesondenen gehou
den zullen syn j aerlyks aen de voorseide Burgermees
ters , Schepenen , Raden en Regeerders , van alle soo
danige ontfang en uitgave hehoorlyke Rekeninge op
te maken en te doen , met volkomene uitsluitinge en
afweeringe van alle bedrog , erg en list. En zullen de
sclve Burgermeesterl'n , Sc hepenen , Raden en Regeer
ders , soo dikwyls als het hun ten dienste van de Ca
pelle noodig dunken zal , aen ons Deken en Capittel
en aan onse Successeuren , in der tyt wesende , een
hequaem Priester benoemen , die in deselve Capelle
in den naem van den Deken en ons Capittel als bloot
Capellaen , den Heylige Dienst zal waernemen volgens
de gewoonte in de gemelde Capelle sedert Tien , Twin
tig , Dertig , Veertig , Vyftig naest voorgaende j aren tot
nu toe gehruikelyk geweest , op navolgende wyze ; na
melyk dat in deselve Capelle alle dagen vroegtyts voor
de Hoog-1\Iisse , die in onse Parochie-Kerken te ge
schieden staet , acn het Hoog Autaer �al mogm en
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moeten gelezen worden eene Misse , en na het Com
pletorium der Parochie-Kerken , gezongen worden een
Antiphona met het Vers en de Collecte tot lof en eere
van God Almagtig en het Sacrament des Lichaems en
Blocts onses Heere Jesus Christus , en alle Woensda
gen onder soodanige Misse een Sermoen gedaen wor
den tot het volk in de gemeine tale , en onmidde
ly k na de voorseide l'füsse voor het Hoog Autaer ge
songen worden een Lofsang met de Antiphona , het
Vers en de Collecte van het Sacrament des Lichaems
en Bloets onses Heere Jesus Christus , doch andere
Heilige Diensten en Ceremonien zullen geensins in de
gemelde Capelle moeten geschieden ; behoudens even
wel dat op de drie andere Autaren van deselve Ca
pelle vier Missen zullen gecelebreert worden ; volg·ens
gewoonte en geene meer. En den voornoemde Ca
pellaen zullen wij en onse Successeuren toel,aten tot
de Tafel van ons Capittcl , en tot al het voormelde ,
het welke tot onderhoud van deselve Tafel aen den
JJeken , en het Capittel is gegeven geweest ; opdat
evenwel eenigsins te gemoet gekomen worde tot ver
go�dinge der schade van dese Tafel , soo zullen de
voornoemde Burgermeesters , Schepenen , Raden en
Regeerders , voor de voorseide vruchten Renten en
Inkomsten , by hen te genieten , tot onderstant van
dcselve Tafel in vergeldinge derselver vruchten ge
·ven , betalen en leveren , op hunne kosten en perike
len , alle jaren op het feest der geboorte van onsen
llcere Jcsus Christus aen ons Deken en Capittel in den
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llage voornoemt , en aen onse Succcsscuren of aen
onzen Vicecuratus (den genen dien wy h iertoe acn
stellen) ten eeuwigen dag·e , een Mark fyn silver , voor
welke betaling te syner tyt desclve Burg·ermeesters ,
Schepenen , Raden en Regeerders aen ons in onsen
name en in dien van ons voorseide Capittcl bequa
me cautie zullen stellen en sich wettig verbinden.
In oirconde en getuigenis van al het welke het se
g·el van ons Capittel aen den tegenwoordigen brieve
is aengehangen. V ersoekende ootmoedig den Eerwaer
den Vader in Christus , den Hcere onzen Heere Fre
derik Bisschop van Utrecht , dat hy het voorschre
ven alles en ieder in het byzonder door syn gewoon
gesag· gelieve te aproberen , ratificeren en confirme
ren ; opdat deselve hier door zyne kracht en vastig·
heid mog·e verkrygen. Gegeven in den Hage in het
Jaer onses Heere Duisent vier hondert en vyftien op
den dag van den Apostel Matthias. »
Deze brief aan de goedkeuring van den bisschop
van CTtreclit onderworpen zijnde , werd daarop de vol
g·ende approbatie verleend :
n Fredrik door Gods genade Bisschop van Utrecht
doen cond aen allen en een iegelijk , dat wij de gifte
en vergunninge door den Deken en het Capittel van
de H. Maria in den Hag·e aen de Burgemeesteren en
Regeerders van de stad Aemsterdam gedaen , en al
wat verder verhaelt en bevolen wort en breeder be
g-repen is in den Brief, waer door deze tegenwoordige
Brief van Confirmatie is doorgestoken , uit onse rechte
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weteuschaf ratificeren en approberen , voor g:eratificeert
en vast houden , en voortaen altoos onverbrekelijk soo
veel in ons is willen gehouden hebben , en confirme
ren wij deselve uit onze gewone autoriteit door het
getuigenis van onsen Brieve. Gegeven in het Jaer on
ses Heere Dusent vier hondert vyftien , des daeg:s na.
Bonifacius. » 31 )
Beide deze brieven , te vinden in de Handvesten
van Arnst. D. I. hl. 421. , berusten nog: op dit oog:en
blik , in orig:inali , in de ijzeren Kapel in de O ude Kerk.
Zij zijn nog: zeer zuiver , en de zegels zoowel van het
0. L. V. Kapittel te 's Rage als van den ,Bisschop
Frederik zijn uitnemend en uitvoerig: gegraveerd en
zeer g·oed bewaard gebleven.
Het antwoord van de regering: der stad Amsterdam
aan het kapittel te 's Hage komt voor in een vidi
mus van Schepenen te 's Gravenhage 28 junij 1 550.
Wat de aanleidende oorzaak tot dit vidimus geweest
is , wordt door WA.GENAAR , die het stuk mededeelt,
( D. II bladz. 179 ) , niet opgegeven. lntusschen blijkt
er uit , dat het oorspronkelijke officieele Stuk in 1550
te 's Hage nog bewáard werd. Het vidirnus luidt
aldus :
» Wy scepenen in den hag:e doen condt allen ende
eenen yeg:elicken dient behoort. Dàt wy g:ehandelt
gesien en g:elesen hebben eenen scepenen brieff van.
der Stede van Aemstelredamme begrijpende elf g:e31 ) Een afschrift rnn deze brieven , in het latijn , v olgt hierna.
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heele regelen vuythang:ende bezegelt met een groen
wassen zegele van der voorsz. Stede , wesende noch
heel gans gave zonder eenige correctie van ra;eringe
daer inne gedaen zijnde dat wy mercken conden l uy
dende van woort tot woorde als hier nae volcht »
,, » Wy Schou t scepene ende rade der Stede Aem
stelredamme doen ende te wetene allen luden want
die Eerbare Inde deken eü capittel van der cappel
len inden hag·e om goids wille ons g:eg:onnet hebben
op te bueren alsulcke offerhande ende aelmissen als
inder heylige Stede tot Aemstelreda mme g:eoffert en
de g·ebrocht zullen worden en oic mede sulke vruch
ten e:iî renten als comen sullen vau den lande dat
d aer toe behoort te hulpe totter timmering·e in de
heyl ige stede voorsz. ende houdinge des heyligen we
g·es gelyken die brieven di e zy ons dair of gegeven
hebben inhouden ende begripen zoe hebben wy dat
aengesien ende van rechter deuchden ende gunsten
wegen ende in beteringe ende meernissen van hoerre
provende den heeren van den capp i ttel voorn. weder
gegeven ende geloeft geven ende geloven mit desen
brieve van der voorsz. stede wegen een marck fijn s
zulvers ewel ic duerende welc marc zulvers o f d ie
waerde dair voir men betalen sal alle jaire den hee
ren voorn. of horen vieicureit tot Aemstelredamme
binnen den Kers-heyligen dag·en commer vrij buytrn
haeren coste. Ende waert dat wy d es nyet en dcdPn
zoe wes coste of scade dat die heeren voorn. daer by
leden dicu gelo ven wy hem up te rechten ende te
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beteren hij horen sympelen woerden zonder enich
wederseggen alle dinge zonder arch en liste te vcr
s t aen. In oirconde en in kennisse der waerheden
zoe hebben wy desen brieve bezegelt mitter voorn.
Stede zegele hieraen gehangen. Gegeven upten vier
den dach in mairte. Int jare ons heren duzent vier
hondert ende vyftien. » >>
» In oirkonde der waerheyt soe hebben wy scepenen
, oorn. in forme van vidimus desen brief bezegelt met
ons gemeen zegele hier onder aengehangen upten acht
en twintichsten dagh van Juino int j air ons heeren
duysent vyf hondcrt ende vyftich.
Uit de gemelde brieven vernemen wij derhalve :
1 °. dat de benaming van heilige Stede , lte-ilige weg
ook in officieele stukken g·ebruikt werd.
2° . dat de Burg·emeesters , Schepenen en lladen van
Amsterdam benoemd worden tot administrateurs van
de gemelde kapel en weg en deze benoeming hebben
aangenomen.
3 °. dat de inkomsten , renten , enz. der H. Stede die
nen moeten tot instandhouding van de kapel en den
weg , tot vermeerdering van de dienst Gods in dezel
ve , en tot behoorlijk onderhoud van den kapeliaan ,
d ie aldaar in naam des kapittels vp.n 's llage de dienst
verrig:tte.
4 ° . dat daar ter plaatse reeds sedert 1 365 de dienst
door eenen vasten kapellaan was waargenomen.
5 ° . dat het H. Sacrament , hetwelk ter plaatse daar
de kapel staat 1C miraculeus/ijk » gevonden is , op dat
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tijdstip (24 febr. 1415) niet in de kapel , maar in de
hoofdkerk bewaanl werd ; denkelijk omdat de H. Stede
destijds in een vervallen toestand verkeerde.
6 ° . dat men het vooruitzig-t had , dat het H. Sacra
ment van mirakel te eeniger tijd weder naar de II.
Stede zoude kunnen overgebragt en aldaar gelaten
worden.
Eindelijk , dat de verschillende diensten en ceremo
niën bepaald waren , zoo als wij ze boven reeds heb
ben opgegeven.
In het onderhoud en de instandhouding van de
H. Stede en den H. weg was alzoo genoegzaam voor
zien geworden ; en het laat zich denken , dat de ste
delijke regering van Amsterdam , de voetstappen harer
voorgangers drukkende , ter verheerlijking van Gods
werken het hare volijverig hcbbe toegehragt.
Slechts weinige jaren daarna overkwam der H. Stede
een nieuwe ramp. Op zondag den 13 April 1421 werd
Amsterdam door een fellen brand geteisterd , 32 ) die
bijna een derde gedeelte der stad, en daaronder ver
scheiden kerken en openbare gebouwen , vernielde.
Onder deze wordt door den schrijver van het Cliron.
a uct. Joan. de Beka 3 3) de H. Stede opgenoemd. Of ech
ter de kapel geheel of ten deele verbrandde , en of er
iets merkwaardigs te dier gelegenheid voorviel , wordt
door gemelden schrtjver niet gezegd ; want uit zijne
32) » Anno vero XXI ortum ingens apud Amstelredam incen 
dium , quod maj orem partem oppidi absumsit. » H e d a , p. 273 .
33) 111 a t t h e i _,1nalect. T. III. part. 1 . in 4•. p. 398.
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woorden te willen afleiden , gelijk door sommigen ge
daan is , dat alstoen het H. Sacrament van mirakel
met de kapel zoude verbrand zijn , is , zoo als wij hierna
z.ullen aantoonen , geheel onjuist.
Het volgende jaar vinden wij weder gewag gemaakt
van de H. Stede , ter gelegenheid der stichting van
een gasthuis voor oude mannen en vrouwen door
den Amsterdamschen burgemeester DIRK HOLL.I.NT ; wel
ke stichting door JAN van Beijeren den 13 November
1422 werd goedgekeurd , terwijl het beheer van het
gasthuis 31) werd opgedrag·en aan de vier J;lrovisoren
van de H. Stede.
« Jou AN , en z. doen cond allen luden , dat wij om gun
sten wille , die wij dragen tot onsen getruwen Dirc
Hollant, den sel ven ghegonneu , gheoerloeft, ende ge
consenteert hebben , oirlo ven ende consenteren mit
desen b1 ieve van si nen eygelj ken goed en , ep de rm
ten een Gasth uis te doen stich ten , e nde ty mmeren
binnen der stede van Aemslerdam tieg·cns des heilichs
Sacramen tsh u ys over , dat men hiPt ter Heiliger Stede ,

34) In onderscheiden stukken komt dit huis nader voor onder
de namen Yan : der heiliger St-ede Gasthuis ; ghasthz,ijse van
den heijllighe Sacramente ter heijlligher Steede; ook 't Heilig t Sa
craments- of Oude m annen- Gastln,is. Vóói· het einde der 15•.
eeuw werd het vereenigd met St. Pieters-Ga s thuis. Kort na 1 550
door aankoop van huizen in de k alvers lraat vergroot zijnde , zijn
naderhand de gebouwen ,ereenigd met het Bmger Weeshuis ,
waarvan zij tegenwoordig een gedeelte uitmaken. -- Zie W a g e
n a a r , D. II. bi. 241 ed . 301 . C o m m e l i n , D . I . bi. 1561 --63,
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ende dat Gasthuys te doteren mit syns selfs eyghenen
goeden , also vele , also luttel , als hem goetduncken
sal. Welke Gasthuys voirsz. mit sinen toebehoren be
waren , ende regeren sullen die vier Mannen , die 't
heilichs Sacraments huys voirnornt in der tyt regieren
sullen , sonder ons , of onsen erven , ende nacomelin 
gen of anders gemant hem der in enigher wys te be
winden. Ende omdat wy willen , dat dit ymmer ge
schie in der manieren voirsz. so geloven wy mit desen
brieve voir ons , onsen erven , ende nacomelingen Dirc
Hollant ende die vier bewaerres voirnoemt daer in
tr houden , ende te starkcn tot ewighen daghen. In
oirconde enz. Gegeven in Jen Rage XIII dagen in
N,)Vembri, int j aer XI11Ic twee ende twintich » 35)
De eerstvolgende stukken , waarin wij weder mel
ding gemaakt vinden van de H. Stede , zijn twee Sche
penen - brieven , de eene d. d. 10 Julij 1438 , de andere
d. d. 9 februarij 1443 , beide in originali berustende
in het archief der R. K. Kerk op het Beggijnhof te
Am,sterdam. liet eerste stuk behelst een contract tus
schen de Bewaarders der H. Stede , JA11 BOUT alherts
zoon, JA N BEDUYNRE alherts zoon en ome jacohs zoon
van de een� , en de priesters der 0. L. V. parochie van
de andere zijde ; het tweede betreft het verkoopen van
zekere jaarlijksche rente door de Priorin en het Con
vent der reguliere kanunnikessen in sinte marien-velde
35) » Perkament Register Hertog J a n van Beijeren en vrouw
Jacoba , fol. 34 » bij v. M i e r i s , Groot Charterb. D. IV. bi. 662.
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aa n de ÛYermannen Yan het Gilde en het altaar d�s
H. Kruises iu de H. Stede. Deze stukken zijn van den
Yolgenden inhoud :
NO. 1.

» Wy goedeuert wermbouts soen eii me.ester Jacob
ruysschen soen Scepene in Amstelredäme oirconden
eii kennen dat voir ons quame die bewairres Yan der
heyliger stede hynnë der voirn. stede alze Jan bout
alherts zoen Jan heduynre alherts zoen eii dirc Jacobs
zoen. En sconden quyt van der heyliger stede weo·en
o
.
voirscr. den ghemeen priesteiî jn onser vrquwen pro� hye Enen guede gouden Johannes beyerssche gulden
JOf payment dat also guet js jaerlixer renten totten
eweliken pa hte staende vptn huyse cii erue dat yse
brant dircx zoen nv ter tyt hcwocnt en toebehoirt ge
legen vpten heylighen wech mitten eygheudoem van
den �elue huyse en erue dair naest hij ggecrft zijn
_
gherut camyng an die westzijde en der voirn. stede
graffte vptie oestzyde jn alle schijn alst daer js gele
gen en hetymert staet Te betalen dese voirsz pachte
alle Jaë tot meye vryes gelts en sonder enych afhrec
Behoudelic dat die ghemeen priesteiï voirscr. hier voir
jairlixe sullen doen en begaen die memorien van claes
Willems soen jtem kerstyn zyn wyff en katharyn zyn
dochter en hoir graeve belichten mit drien kaersen
In o irconde desen brieue besegelt mit onsen zeg·elen
gegheuen vpten tienden dach jn Julio j nt Jae ons hen
d usent vierhondert acht ende dertich. i,
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N ° . 2.

Wij Ru1 ssche peters zoen eÏÎ Joest Joests zoen , Sce
pene jn Aemstelredäme , oirconden eïï kennen d at voi r
ons quamen zuster heylwych jans dochter pryorisse
eii tghemene conuente der canonissen reg·ulierissen
tsinte marien velde mit dirc symon haren g·hecoren
mondbair ende ghelyeden mit hairs mondbairs hant
voiru. dat sy van hairs conuents weghen voirsz ver
coft hebben den ouermans van des heylighe cruus ghil
de en outare staende in der heyligher stede tot des
selven g'l1ilden en outairs behoef enen haluen ouden
engelssche nobele goet van goude eii zwair van g-he
wichten iof paymcnt dat alsoe goet is jaerlixer renten
die zy hadden mits enen scepene brieue sprekende op
Symon ahbc Jauszoen totten eweliken pachte staeude
op vier husen ci'i_ eruen ghelegen opten nyendycke tus
schen den burchwalle an deene zijde en Jan claes zoem;
erue op dander zijde streckende van der ouder spoye
tot sinte Jacobs strate toe In allen schyn erî gheliker
wys die proper brief voirsz dair of inhoudt en begrypt ,
welken brief dat die pryorisse en tghemene conuente
der canonisse voirsz mit haire mondbairs hant voirn
den voirsz ouermans tot des ghilden en outairs behoef
voirn opdroeghen quytscouden eli ouergaven En ghe
l ieden dair af vol en al betaelt den lesten pennync
mitten eersten voirt zo gheloueden desc priorisse eit
canonissen mit hairs mondbairt haut voirsz den sel
uen ouermans tot des g-hi lden eiï outairs behoef voiru
deseu halven nobele jail'lixer renten voirscr te nyeu

3S
en 1,,.y te warrn j a i r t'n <l ach n Ismen vryc pac� trn eï1
renten i� scond ich tf' wa 1·rn ende alle oud e bri eue af
te nemen l n oi rcondc d eseu brieue bezcghelt mit on
sen zrg·hrlcu Gliegeueu vptcn neg:hendeu <lach in fo
bruario Jnt Jair ons hen D usent vierhondert drie ende
vicrtich.
llit zelfde j aar 1443 was vooral opmerkelijk door
hrt g·ebe11rdc met eeueu j o n gen man uit Bremen ,
d i e , ten gevolge eener brlofte , om de II. Strde te be
zoeken , op eene wond erlijke wijze van zijne boeijen
ontslagen en uit den kerker verlost werd. , Onder de
wrschillendc wond c•ren , die in het algeme�n of in
het bijzonder word en opgegeven, als door het H. Sa�
crn ment van/ nii rakrl geschied te zijn, is dit het eer11te , d at wij met bepaling: van het jaartal vinden op
get eekentl. Het meergemelde o ude J11irakel-boekske vermddt het volg·en der wijze.
» In 't iaer ons Heren M. CCCC. XL III. · was een
sta re ioncrnan geboren van Bremen , gereyst tot een
g-rote Stadt ghenocmt Seyt , g· e wonnen van den Co
n i 11c van Poertegael; welke Stat voorseyt heeft grote
renten, om die Heydenen daer mede te bedwingen ,
mde t-e destrueren , ende leyt twe hondert mijlen
}1ouen Sinte-Jacobs in Gallissien , · aen de wterste pa
Jen van Kersten-ryc. Wt dese voorseyde Sted e , soe
reysde dese voorseyde man , wel met ij. of i ij. du
sen t man, ende wouden wesen voor een Heydensche
Stede in Barbarien , geheten Alcaster gelegen van Je1·11.r nlem CC. ende L. mylrn. Ende a l bn rnende bij d er
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Stc>de van Alcru1tr1· h u sen rncl P honen . quanten h C'lll
veel ontallike Heydcnen tf'ge1 1 wt d iC'r slt'den , C'nd e
sloegen ende ving·cu veel v a n die Kersten, ouder wel 
ken dese man van Bremen voorseyt , bi na viertien
daech na Si'llte llfal'fyns stcrfdacli , mede geuallge11 ,
cude seer in syn armen ende Yoeten g·equest W<'l't.
Ende als die ongenadig·e Ileydenen hem seer gestot<'l l ,
geslagen, e11de gesleept <loer bosch en d e braem , in h :wr
Stede Alcaster gebrach t had d en , so leidc si hem , d w;
vol na ter doot vermoevt, so11cle1· eten oft drinn kP l l ,
of verbindingen zynre �vonden , in een grote dirpe
duyster kelre , onder die padden , slacken ende wo �· 
men. }:nde s i leyden hem after met zyn rug:ge op d ,e
natte onrein aerde ; sittende metten afterhoofde ter,,·11
een groot swaer bloc, gemetselt ende gewroch t i n
d er mueren, g·esloten aen zyn hals tegens dat bloc ,
met een swacr y seren vetrr , het dan ij groue m a n s
vin.o·er breet en de <l ick. A l s d r s e kelre een wilr g·c
slot�n geweest had end P d n t IIeyd ensche volc v:in
daer g:egaen was , so werd <lf'se 111:111 Yoors--yt
wantrou wende bi mensc: like hulpe ymmermeer Je1w11 d ich van daer te co men ; ende keerde hem a lle"ll 1 1 a
"
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bant van x ij. wit stuuers , also vere als hi van <lie
vangenisse ende pijn verlost worde. Siet hem sprac
pen stemme toe , e11dP seyd e ; Helpt nv di selven , so
help ic dy mede , ende volbrenge dp1 lofoisse ende
met dien sloech hi zyn hant an die gTo ue yseren
halsbant, ende haelde dye wt , ende si g'leet wech,
licht als een stroe ; ende die duer des kelders g· i nck
voer hem op ; ende sonder enige hinder quam hi va11
dier nacht wt die Stede v an Alcaster , in een g:root
bosch welc om die Stede stout. Des m Jrgens hoorde
hy veel Ileydenen in den bosch , roepen ende soeken ;
mer God verberch hem, also dat hi niet geuonden
en wert. Ende etende wilde cruyden ende vruchten, en
de drinckende fonteyn, liep hi drie winterlike nachten
lang , verborgen by dage voer den Heyde�1, eer hi
weder q uam onder die Kersten. Ende wel vercomen
voer ' t Sacraments Tabernakel, met een sil !Ëren hals
bant, in groter ootmoedicheit, ende heeft zyn llede
uaert gedaen, ende syn halsbant met een goede an
dere offerhande hier gegeuen ; begerende , da t men ' t
te loue God s ende des Heyligen Sacraments den lie
den openbaerlic coudigen soude. »
S lechts weinige j areu na dit woncJer had eene gebeur
tenis plaats , die de waarheid van het voorgaande op
eene treffende wijze bevestig·de en niet weinig toebragt,
om de kennis van Gods werken meel· en meer te ver8prciden. Ecu felle brand, die op den 25 i\lei van h et
j aar 1 452 binnen Amsterdam uitbarstte, vernielde he t
gTootere en voornaamste gedeelte der stad, en ten
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gevolge daarvan werd ook de IL Stede in lle a sch ge
legd. Voor de stad zelve zoo wel als voor de H. Stede
was die gebemtenis, in zeker opzi gt, allernoodlottigst ;
maar de Heer , die uit kwaad zelf goed weet te tre k
ken, deed dat ongeluk dienen, om de eer van zij 1t
heiligen naam onder allen te doen verkondigen , en
zijne wezenlijke tegenwoordigheid in het aanbiddelijk
geheim des Altaars op het duidelijkst te bevestigen .
Want terwijl de geheele kapel tot asch verteerd werd ,
vernieuwde zich het wonder van het brandende braa 111bosch, bleef het H. Sacrament van mirakel ongeschoH
den in het midden der vernielende vlammen.
Het verhaal dezer gebeurtenis ontleenen wij aau lu · t
reeds genoemde latijnsche werk je, e n laten e r hier d e
vertaling: van volgm. 3 6)

36 » Cnm au tem maj or h nj n s et predpna f]Hasi pars incl'nrlio
conflagraret , anno Domini supra millesimnm qnadragcn tc-simo
qni nrprngesimo sccn ndo , i psa die sancti Urbani qne est Yiresima
11 11inta Maij ipsn m etiam sacri lor.i sacrllnm flamma ocrnpa, i l ,
et fa,·ille panlat.im d i ffuse tabrrnaculnm san f'!issimi yenerandi Sa
cramen li impetiern n t , i t.a ,·t tandem col lapsa et in ren rlij ,· ioln1 t ia
disiccta cn ncta conciderint. Soll iciti autem pjj Christi fi rldes 11c
qnod etiam hostia sarra detrimenti acciperet vel a rn dernm cmn
flnxu , vel a squ alido fnmi Yapore , yeJ a depascen tis ign is ardorr ,
fabro ner;oc\j id dedernn t , ut seris con fraetis , j an nam reserarr t. ,
nt matme illinc per sacerdotem ( cni sacra commissa snnt ) a n fr r
retu r , utque ab omni defedatione presernata in loco ali f] H O lleo
consecrato tute collocari , ac dcbite c nstodiri possit. At fabn ad
hihitis variis et qne reperire potn i t ad hoc commodis artis sn.
in»trnnwntii , qnamuis summo conaretnr n i su , non a l i n cl qnam
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» Toen in het j aar des Heeren 1 452 , op den feest
dag van den H. Urbanus , den 25 l\lei , het grootere

o peram perdidit ; resiliebant enim in eum dum laboraret effringere ,
vel disiicere seras instrumenta ipsa frusta confracta perinde ac si
desiccatam stipulam aut arundinem fragilem adhibuisset. Quasi
Dominus omnipotens qui sui absolute per omnia sufficiens est
custos , reiecta humana industria , sacrosanctum hoc sacramentum ,
quod modo inenarrabili supra human i intellecC:.s captum mira
biliter constituit , glorioso rursum prodigio reddere celebre decre
uisset , v t non solum rei ipsins sancte memoranda substantia , sed
et preclara que circa eam contigcrunt miracula , fidelibus passim
omnibus ad condingnam venerationem mentis accenderent. »
• Oppidi autem precipua et maiori portione et ipso etiam sacri
loci sacello incendio absumptis , constitit illesa venerabilis Sacra
menti arcula , et hostia consecrata integra est conser�ata , dum
circumquaque ruinarum collupsibus et flammarum adustionibus
commaculata cernerentur cuncta et cumuulsa. Erat etiiyn eodem
tempore arcula obuoluta sindone byssina qua contra pulueris de
cidentes mnniebatur et illa similiter neque consumpta , neque
adusta sed intacta prorsus et integra est reperta vt in re teniori
etiam protectionis potentia cognita debite adoraretur. »
• Quod ubi iam ciuibus et plebi passim diuulgatum innotuisset ,
accurrerunt vndique omnes Deum in rnirabilibus suis visuri qui
dam etiam rem exactius inspicere et cognoscere desiderantes pro
pius accesserunt ita ut calceamentis , vel plantis adustis sint re
gressi ah estus vehernentia que reliqua adhuc aupererat tam in
fundi solo quam etiam in circum iacentibus satis. Et ecco quasi
horrore perculsi videntes cum Moise ruburn ardentem non exnri ,
pedum calceamenta soluerunt ; locus enim in quo stabant sanctus
a? parebat , et cum divo Thoma fixuras in sacro Domini (corpore) glo
nosas conspicientes attoniti , tantum Dorninurn magnificantes et
animis et oro venerantes , excbmant Dominu11 meus et Deus meu11• •

4.3
en , om zoo te zeggen , voornaamste gedeelte dezer
( stad ) verbrandde , sloeg ook de vlam over tot de
kapel der heilige stede , en bereikte het vuur , dat
zich langzamerhand 'Verspreidde , het tabernakel van
het allerheiligste , eerwaardige Sacrament , zoo dat
eindelijk alles nederstortte en door het geweld van
den brand uiteen viel. De godvruchtige Christenen
nu , die bezorgd waren , dat er aan de heilige hostie ,
nedervallend puin of door den vuilen walm des rooks
of door den gloed des vuurs , letsel mogte geschie
den , stelden een smid te werk , om de sloten te ver
breken en de deur te openen , opda t de heilige hostie
door den priester ( wien het heilige is toevertrouwd )
bij tijds van daar weggenomen , en tegen alle bezoe
deling gewaarborgd , in eenige God gewijde plaats
veilig gesteld en behoorlijk bewaard konde worden.
Maar de smid , schoon hij verscheidene , en zoovele
hiertoe geschikte werktuigen , als hij vinde konde , aan
wendde en al zijne magt inspande , deed vergeefsehe
moeite ; want terwijl hij arbeidde , om de sloten te
verbreken of te doen wijken , vlogen hem de werk
tuigen zelf aan stukken tegen , even als of hij ver
droogd stoo of broos riet gebezigd had. Het was als
hadde de almagtige God , die zich zelven in alle mo
gelijke gevallen een genoegzaam bewaarder is , beslo
ten , om zonder menschelijke hulp , dit hooghcilig Sa
crament , op eene onuitsprekelijke wijze , en boven
het menschelijk verstand wonderlijk daargesteld , we
der door een glorierijk wonder beroemd te maken ;
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opdat niet alleen de gedenkwaardige Zelfstandigheid
der heilige zaak zelve , maar ook de heerlijke won
deren , welke daarom gebeurden alle geloovigen tot
een waardigen eerbiecl des harten ontvlammen zou
den. n
n Nad at echter het voorname en grootere gedeelte
der Stad en ook de kapel der Heilige Stede zelf Yc 1·
brand was , bleef de 11io1• strans van het eerwaardi g
Sacrament ongeschonden , en d e geconsacreerde hos
tie geheel en gaaf bewaard ; terwijl al�es rond om
door het nedervallende puin en den brand der vlam
men beschadigd en nedergeworpen was. n
n Ook was tor n der tijd de monstrans zelf omwon
den met een zijden doek , om ze voor staf te bewa
ren , en ook deze is noch verteerd , noch verschroeid ,
maar geheel en gaaf gevonden , opdat' <lp almagt ,
ook in de bescherming van het teerdere kenbaar,
waardig zoude worden aangebeden. ,,
n Toen dit onder d.e burgers en het volk verspreid
en ruchtbaar werd , kwam men van alle kanten t oe
geloopen, om God in zijne wond eren te beschouwen;
eenigen zelfs , die verlangden de zaak naauwkeuriger
te bezien en te kennen , naderd'en zoo <ligt , dat z\j
met verschroeide schoenen en voeten teruggingen ter
OOl'Zakc van de hevigheid des gloeds , welke nog
overig was , zoo op den grond als in de rondom ge
zaaid liggende voorwerpen. En zie als door vrees ge
troffen , daar zij met Moises zagen, dat het brandend
braa1nhosch nil t verbrandde , trokken zij hunne schoe-
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nen uit , omdat de plaats , waar zij stonden , bleek ,
heilig te zijn ; en terwijl z\j vol verbazing met den
H. Thomas de glorierijke wonden in het heilige lig
ehaam des Heeren aansch ouwden 37 ) , loofden en ''er
eerden zij met hart en mond eenen zoo gTooten
Heer , uitroepende : mijn Heer en mijn God . n
» Toen nu de kapel met alle hare sieraden door de
vlammen verteerd was - aldus verYolgt het eveng·e
noemde boekje - toen kwam bij velen in de g·e daehte
het woord van den profeet : n n Is het voor u de tijd wel ,
om in gewelfde huizen te wonen , terwijl dit huis
verwoest ligt ? . . . brengt dan hout bij , en timmert
het huis ; het zal mij aangenaam zijn , en ik zal er
verheerlijkt worden , zegt de Heer. . . . . Het zilver is
het mijne en het goud is het mijne . . . . De heerlijkheid van dit laatste huis zal grooter zijn dan die van
het eerste. . . . en in die plaats zal ik vrede geven , zegt
de Heer der heerscharen. » » 38) En nu sloeg men han
den aan het werk en bouwde eene kapel , die prach
tiger was dan de eerste. » - De kapel en het taber
nakel werden op het kostbaarst versierd , de plegtig -

37) De schrijver cloelt hier op hetgeen h ij , roeger verhaald had ;
na;;iel ijk , dat op de h ostie , die in 1 345 en n 11 andermaal , in
het v uur bewaard was gebleven , de heeldtenis s t ond nitgedrnk t
van èen verrij zenden Zaligmaker , met den ecnen voet op-en den
anderen in het graf staande . » Erat autem hostia resu rgen tis Do
mini imagine consignata pedem alterum supe r sepu lchrum , alle;
rnrn introrsun1 defigcntis. »
i'\8) .\ g g e u s f . 4. 8. II. 9. 10.
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heden der g·o d clclijke ee1·dien st l uist,,rrijk vermeercll.'rd .
En nu toonde de Heel' op nieuw ztjne barmhartigheid ,
en hij g:ewaarclig·de zich , de H. Stede en het hoogwaa rdig
Sacrament door nog meerdere wonderen te verhPcr
l üken , indachtig de belo1'�e, d ie hij eenmaal geda a u
heeft ; dat degene , die Hem eert , geëerd zal worden
door zijnen hemclschen Vader.
Op welken tüd deze herbouwing: begonnen of volein
digd is, is niet bekend. Zij moet echter al spoedig ua
den brand zijn aangevangen ; want reeds vier jaren
daarna w�rdt in een schepen-brief melding gemaakt
van « het heylich cl'Uys-outaer staende in die heiliger
stede ; n waaruit wij teregt mogen opmaken , dat de
opbouw der kapel ten minste zóó ver gevorderd was ,
dat er de H . diensten behoorlijk konden verrigt wor
den. Den gemelden schepen-brief, bmevens een and ffll
van 1455 , die insgelijks op het II. Kruisgilde !Jetrekkiug
heeft , deelen wij hier mede. Zij berusten b ide, in ori g·i
nali , in het archief van het Beggijnhof te Amsterdam.
N O. 1 .

n Wy meeus peter ryncrs soen eii dirc pouwels
soen scepene in aemstclredame oirconde en kenne
dat voir ons quä peter symons soen en scout quy t
dat heylighe cruus ghilde ju -die' heyliger stede g·e
fondeert bynne der voirn stede enen gouden vranerixe
scilde jairlixer rente totte ewelike pachte staende
vpt halue huys ell erue d air lambert die cnpcr nv
ter tyt inwoen t ge lege vptie nyendycke ruerende van
toudt eyg-en vaml scluè h uyse en erue dair naist hy
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g· e erfft zyn symon ackerman andie auy tsyde en pn
ghery ts soen die sti lg,wcmaker andie uoirtside ouer
mi ts dat die pachtbrief ,-an den heylig·en C I' U U S i.;hil
de van dese vrancrixe seilt siaers voirsz verbraut en
verdwael is 39 ). Eïî hy gelicder af voldaen to wesen
drn lesten penync mitte eersten te betalë alle j ati
dese voirscr paehte tsinte Jacobs dage apostel vryes
g·elts eiï sonder enych afbrec. In oirconde drse brieue
bezeg·elt mit oIJSen zegelen geg ' vpte derden <lach jn
J u lio jut Jaer ons hë dusent vierhondert vyf en vyftich »

N ° . 2.

» Wij rembout andries zoen ende peter allert sce
prne in Amstelredäme oirconden ende kennen dat
voir ons quam Jan gysen ende geliede sculdich te
wesene die ouermans van dat heylich cruys outaer
staende in die heiliger stede an die noirtzyde totten
seJuen outa �r behoef twe guede g:oudene gwilhelmus
hollantse �c�ld:n lest tdordrecht geslegen jof payment
also goet J airhxe renten totten eweliken pachte staen
de vpten huyse ende erue gelegen buten die hynd
wyker poirte dair jan gysen voirn nu ter tyd in
woent dair naist by geerft syn mertyn jan ghysen
zoens zoen an die zuutzyde ende der Stede water an
die noirtzyde streckende van der haluer strate an die
amstd toe In schyn alst dair gelegen is Te betalen
dese voirsz renten alle jaer tot sinte peters dach ad

3!1) ))ie pachtbrief was zeker verloren ::ei;nan in den !,ran d
yan 1 452.
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cathed ram vryes gelts ende sonder enich afbrcc. Yoirt
so gelouede jan gysen voirn den ouermans voirsz tot
ten seluen outaers behoef t,oirsz huys ende erue vry
te waren jair ende dach als men huyse ende erue is
scondich te warë en alh, oude brieuen af te nemen
wtgeseit van enen ouden hollantse scilde jairlixe ren
ten tutten eweliken pachte staende Ypten huyse en
de erve voirsz. Ende dese renten syn gecoft om een
stucke lants gelegen tot sloterdyck jn den uterdyck
gemeen mit geertruydt beth meeus zoens. In oircon
dc desen brieue besegelt mit onsen segele? gegeueu
vpten lesten dag·h in februario jnt j aer ons hen dusent
vier hondfrt sess en vyftich. »
Tot hiertoe schijnt het wonder van het H. Sacra
ment buiten Amsterdam en zijne omstreken , altha11s
buiten het Graafschap van Holland, weinig bekend
te zijn geweest ; m aar sedert de Heer andermaal , op
eene zoo wonderbare wijze , de H. Hostie tegen de
woede des vuurs ongeschonden bewaard had , en eene
heerlijke kapel op de plaats zelve weder was o�ge
bouwd , was de tijding dier wonderen ook bmten
's lands wijd en zijd verspreid geworden. En nu zag
men van alle kanten vreemdelingen naar de II. Stede
stroomen , om aldaar voor het hoogwaardig gehei m
des altaars te komen nederknielen , en van Gods barm
hartigheid de genezing van geestelijke en ligchame
lijke kwalen afsmeeken. En dat ootmoedig gebed ,
dat gebed vol van geloof, werd niet te vergeefs gestort :
de dauw der goddelijke genade daalde in overvloed

neder , en de Heer JEsos vervulde ook hier de voorzeggin
gen der profeten ; en Hij genas de bedrukten van hart ,
en aan de gevangenen werd de verlossing toegezegd ; en
aan de blinden schonk Hij het gezigt en aan de gekwel
den de vrijheid ; de stommen spraken , de dooven hoor
den , de kreupele sprong op als een hert , en het genade
jaar des Heeren werd luide den volken verkondigd.
Eene dier buitengewone gunst-betooningen onder•
vond eene Religieus van het klooster van de H. CLARA
te Amsterdam. Op den 15 Junij des jaars 1475 werd
deze zuster door eene zonderling·e ziekte bevangen ,
en des zondag 's vóór sr. ANDREAS daarop volgende werd
zij nog door eene beroerte aangetast , die haar gedu·
rende negen dagen van de spraak beroofde , en ten
gevolge waarvan zij 28 weken lang bedlegerig bleef ,
zonder dat zij in staat was, zich in het minst te kun•
nen verroeren. In dezen hopeloozen toestand nam zij
hare toevlugt tot den goddelijken Geneesheer , op wien
zij geheel haar betrouwen stelde. Des woensdags na
Pinkster ( 14 76 ) liet zij zich door vier harer mede
zusters op een stoel naar de H. Stede dragen ; en dáár ,
voor de voeten van JEsus , in het H. Sacrament , ontving
zij de zelfde gunst , die den lammen van het Evan
gelie ten deel viel : op eens rigtte zij zich op , ging
driemaal rondom het H. Sacrament , en zij , die mag
teloos het klooster was uitgedragen , keerde er ge•
heel genezen weder naar toe t 0).
40) ll'lirakel•toekske , bladz. 24. -- M a r i u s , bi. 84.
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Zoo verhaalt ook het 11/irakel-boekske van eenen
blinde , die op zijn verzoek voor het H. Sacrament
ter H. Stede gebragt werd en onder het storten van
een vurig gebed aanstonds het gezigt weder kreeg. , an eenen zieken priester uit de Yeenen , die opgege
ven door de geneesheeren zich in een allererbarmelijk
sten toestand verkeerde. Deze herinnerde zich de teeke
nen en wonderen , die dagelijks in de H. Stede vernieuwd
werden ; en nu deed hij belofte , om j aarlijks , zoo
God hem de gezondheid weder gaf, in wollen klee1leren en barrevoets de H. Stede te bezoeken. En aan
�tonds na deze belofte herkreeg hij zijne gezondhcid.
fosgelijks van eene vrouw uit Hoorn , welke met drie
kinderen zich in de marktschuit begaf, om naar Am
sterdam te vertrekken. Het was ruw weder ; en daar
een elk zich haastte , om binnen te komen , verloor de
schuit het evenwigt en sloeg om. Onder degenen , die
in het water geraakten , bevond zich deze vrouw met
hare drie kinderen , van welke zij er twee in hare
armen hield , terwijl het derde zich aan de kleederen
der moeder vast klemde. De arme vrouw begon reeds
te zinken ; op dit oogenblik deed zij belofte , om de
H. Stede te bezoeken , ten gevolge waarvan zij , met
hare drie kinderen , gered werd , terwijl onderscheidene
mannen en vrouwen ongelukkig omkwamen U).
Een gunstig gevolg van zoodanige belofte onder
vond ook de Aartshertog MAXIMILIAAN van Oostenrijk.
4.1 ) t. a. p. bi . 17-19.

_Afb e r l di n 0ö Yan l1 e l Gl as d o or de11 Aarlsltcdoo0 J\faxim iliaan in of o nüt•rnl l+SA rn de kap el der heih ócic S le de ,
thans d e Nic uwe - Zij ds - kap el gen aamd , ver et" d .
,.
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Deze vorst werd t e 's Gravenhage , volgens anderen
te Rotterdam , door eene doodelijke ziekte aangetast ,
die volgens de verklaring der geneesheeren geen
hoop op herstel meer overliet. Hij nam alstoen zijne
toevlugt tot een geestelijk geneesmiddel ; beloofde
de H. Stede te Amsterdam te bezoeken en tegen alle
hoop in herstelde hij. Dankbaar voor deze gunstbe
tooning begaf hij zich dan ook kort daarop naar Am 
sterdam en offerde aldaar in de H. Stede eenen kelk ,
kostbare misgewaden en eene buitengewoon groote
waskaars u). Tot eene blijvende herinnering aan deze
gebeurtenis vereerde hij daarenboven een geschilderd
glasraam, dat aan de zuidoostelijke zijde der H. Stede
geplaatst werd. Maar door de langdurigheid van tijd ,
of liever, door de zorgeloosheid dergenen , die naar
het jaar 1 578 het beheer over de kapel voerden , ge
raakten de glazen allengs in verval. In het begin der
18 e eeuw waren zij reeds zoodanig bedorven, dat
de voorwerpen naauwclijks meer te onderscheiden
waren 4 3) , en in Junij 1832 werden zij geheel weg
genomen en door gewone kerkramen vervangen.
Van deze glazen , waarop nxIMIL IAAN werd voorge
steld in eene knielende houding, als voor het H. Sa 
crament van Mirakel zijnen dank betuigende, vindt
men eene af beelding bij WAGl!NAA.R H). Wij hebben ge
meend, onzen lezers geen ondienst te doen , met hm1
42) Anonymus , pag. 5. ad calcem P o n ta n i.
43) Zie Wegwijzer door Amsterdam. 1726. bladz. 1 2.
44) D. II. bi. 122.
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eene afteekening daarvan aan te bieden. Deze mo
ge , na de vernietiging der glazen , een middel te
meer zijn , om de herinnering te verlevendigen en het
verloren gaan te voorkomen.
De tijd , wanneer MAXIMILIAAN zijne hel ofte vervulde ,
is met zekerheid niet te bepalen. Daar echter de ge
nezing , op het laatst genomen , in 1484 kan geschied
zijn , en de Anonym1ts hij PONTANUS zegt , dat de Aarts
hertog kort daarop (paulo post ) zijne belofte kwam
·vervullen , kan het bezwaarlijk tot een later tijdstip
verschoven worden. De plaatsing der glazen 1-.an even
wel later geschied zijn , en wel in of na 1486. Im
mers toen MAXIMILIAAN in Fehruarij 1486 te Frankfort
tot Roomsch Koning verheven was , kwam hij kort
daarna in Holland en werd in de voornaam�e steden
plegtig ingehaald. Te Amsterdam vooral had dit met
grooten luister plaats ; want den 20 Maart hadden aldaar
de heeren van de Gerechten laten afkondig�n : « dat
alle de Gilden en alle de SchLitters der drie schut
terijen hunne torchen ( toortsen ) gereed moesten mae
ken en dat elk zijn huis versieren moest ter inhalin
ge van Koning 11AXIMILIAAN en deszelfs vader Keizer
FREDR IK 111. » • 5) Daar nu MAXDlILIAAN niets slechts ,

45) Keurboek A. f. 158 bij W a g e n a a r, D . I. hl. 187. -- Ofschoon
eie
afkondiging reeds in Maart had plaats gehad , kan echter de
�
mhaling niet vroeger dan in Mei of later geschied zijn ; want
nadat M a x i m i l i a a n in Februarij te Frank/ort als Roornsch K onin g
was uitgeroepen, werd hij den 28 lliaart te Rens geintroneerd ;
en van daar naar Ke11len en vervolgens naar _Aken vertrokken

maar ook FREDERIK op de glazen schijnt afgebeeld te
zijn , is het niet onwaarschijnlijk , dat ze na dien tijcl
geplaatst zijn geworden.
Toen M nIMILl '. AN in Februarij 1488 door de Brug·1rc
naars gevangen genomen was , hield men te Amster
dam , even als in Braband een plegtigen 01ng·a11g ,
om van den Hemel deszelfs verlossing te verzoekeu ,
en nadat hij in Mei daaropvolgende ontslagen was ,
werd er eveneens eene processie gehouden tot dank
zegging voor zijne verlossing •6).
Het jaar daarna schonk lllA XHIILIAAN aan de stacl
Amsterdam de vergunning , om de kroon zijns rijks
hoven haar wapen te voeren. Dit voorregt werd
haar verleend , om de diensten , die zij hem bewezen
had ; eene volksoverlevering nogtans schrijft hier
van de reden ook ten d eele toe aan de genezing van
den Aartshertog , en wij gelooven , dat dit niet gehee l
zonder grond is •7).
Op het einde van deze eeuw ( 1498) vinden wij op
.
meuw gewag gemaakt van de processie , die uit de
H. Stede door de stad gehouden werd. Het schijnt

zijnde, we�d hij aldaar den 1 0 April gekroond. Vergel. S t r tl v i u s ,
Corpus !list. Ge,·man. tom. I. p. 775-776. -- Chronylie va1t Vlae 11deren , D. III. bi. 44. -- Oude en nieuwe besch,·. v. Holland , enz. Yan
S c r i v e ri tl s door Mr. P. Brugman. bi. 468. -- Mi r a e u s , Ch,·onic . __
L'art de vér. les da t. p. -151 .
46) Keu,·b. A. fol. 16i-168. - W a g e n a a r, D. I. bi. 1 88.
47) Van deze en aude1:e _ b 1 zónderheden, betreffende de tijd_
rekenmg, enz. spreken wu m t laatste a"cdeelte vari d l't " C r ,�· t• .
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dat er op dien tijd tusschen die van de Oude en
de Nie1iwe kerk eenig geschil ontstaan was omtrent
den voorrang, die hij dezen omgang behoorde in acht
genomen te worden ; althans er bestaat van dat j aar
eene verordening van den Heer ende Gerecltt , waarbij
de op te volgen orde geregeld wordt • 8). Dit stuk en
het volgende , zoo aanstonds medetedeelen , vindt men
in het Groot memon·aal, I , tot An. 1 544. In gezegd
werk leest men , hl. 2 1 6 vo .

i> Deze navolgende twe articlen gedaen ènde ge
passeert opten XII I In dach van maert anno x iiij c.
x cv iij .
i > Alsoe van allen ouden tyden theilighe S/\cr-ament
ju der Feest van half l\Iaert met solempnele Proces
sie , van de nyewe Kerck ·vuyter heiliger Stede in de
Oude Kerck gehrocht es geweest ; e�de omáat die
Capelle van der heiliger Stede van daghe tot daghe ,
tot lof ende eer van G-ode van hemelryck , jn allf'n
chierheden vermeert ; j n zulken schyne , dat dezelve
Cappelle als nu in allen g·esteltenisse bequaem es , om
thcilige Sacrament jn der voirsz feeste <laer vuyt te

48) J. K o k, Amst. eer en opkomst door middel der ge.zegende
hervorriiing , bi. 49 meent,dat de aflaten door A l e x a n d e r VI

op het einde dezer eeuw verleend,waardoor eene menigte volks
van alle oorden naar de H. Stede te zamen liep aanleiding tot
deze ordonnantie kan gegeven hebben ; doch zijne veronderstel
ling berust op een valschen grond , daar de afkondiginr; dier
aflaten eerst in 1 501 plaats had.
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mogen dragen. Soe zijn den Heer ende de gerecM ,
v uyt sonderlinghe consideratien ouergedragen , ge
accordeert ende gesloten dat men , van nu beginnen
de altyts in der voirsz feest , theilige Sacrament dra
gen sal vuyter heiliger Stede , ende dat jn der forme
hier na volgen. Te weten : Dat twelk geduureii alle die
Ecclesie , Schoei Kindeîi ende prochianen van de voirsz
nyewe Kerck , processionaliter komen zullen by de Ec
clesie ende prochianen in de Oude Kerck en daer zynde,
dat die Ecclesien van beiden zyden gesamcnder handt
eerwaerdeliken jn processie gaen zullen jn der hei
liger Stede , om aldaer mit allen eeren Reverencien
ende waerdicheden theilighe Sacrament vp genomen
ende na ouder gehrukinge , met processien langes
ducr der Stede gedragen , en weder jn der heilig·er
Stede metten generale processie gebrocht te worden
omme aldaer te hliven rusten alst behoert ende dat
ghedaen soe zullen beide de processien gacn tot up die
plaetse toe ende aldaer soe sal ellick an dander min
licke oerlof nemen , ende gaen daer hem believen sal. ii
Deze processie , die j aarlyks op woensdag na het
feest van den 11. GREG0RIUs (12 Maart) gehouden werd ,
trok uit de H. Stede door de Kalverstraat naar den
Dam, van daar langs den Nieuwendijk, door de
Ramskooi en Houttuinen, over de Nieuwebrug. Als de
priester, die het H. Sacrament droeg , op het midden
van deze brug gekomen was , keerde hij zich naar
de schepen , die in het IJ lagen , en gaf er dan met
het A Ilerheiligste clen zegen over , op dat zij eene be-
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houden reis van den Heer mogten verwerven. Ver
volgens ging men door de Nieuwe Brugsteeg , door
de Warmoesstraat en de Nes , ovçr de Lange-brug ,
door de Taksteeg in de Kalverstraat , en zoo weder
in de H. Stede. Daar hij werd de vol g-ende orde in
achtgenomen. De Gilden openden den optog-t ; ieder
met hunne wapenbeelden , die op hooge standaards vóór
hen werden uit gedragen ; en daar ieder zijn bescherm
heilige had , werden de heelden dezer tusschen de leden
der verschillende gilden in g-edragen. De dekens der
gilden met eene waskaars in de hand , waa,aan twee
witte handschoenen hingen , gingen elk achter hun
gild. Daarop volgde de jongelin g-en en meisjes , die
het beeld droegen van de IL Maag-d MA RIA, van de
H. CATHARINA of andere heiligen. Een j ongeling' te paard
en met spies g:ewapend verbeeldde den n. GEORG IUS. Ach
ter zich sleepte hij een grooten draak voort / waarbij
zich verscheiden kinderen bevonden , in het wit ge
kleed en met vergulde vleugelen op de schouders ,
op trommels slaande en op cimbalen spelende. Ach
ter dezen volgden drie afdeelingen van schutters ge
heel in het harnas en gewapend ; daarna de koorkin
deren met witte kleederen , zingen{l.e onderscheidene
lofzangen. Vervolgens kwamen eenige geestelijken met
dalmatieken aan. Deze droegen de zilveren heeldte
nissen van eenige heiligen , terwijl vóór hen witte
damaste zijden vanen werden uit gedragen. Op hen
volgden monniken in hun habijt , en daarna de pries
ter met het Allerheilig·ste onder een prachtig verhe-
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melte , hetwelk gedragen werd door de vier Burge
meesters. De stads muzykanten vergezelden den optogt
en voerden verscheidene toepasselijke muzykstukken
uit , terwijl de trein gesloten werd door de lUagistraat en
de geloovigen , die biddende het H. Sacrament volg
den i9).
Behalve deze hield men ook jaarlijks eene processie
op Palm-zondag , in welke echter het H. Sacrament
niet werd omgedr agen. In dezen omgang , die ter ge
dachtenis van den plegtigen intogt des Heeren in Je
rusalem geschiedde , werd , volgens gebruik van dien
tijd , de Zaligmaker voorgesteld door een beeld , dat
op een houten ezel was gezeten en voort getrokken
en omrigd werd door 1 2 mannen uit het oude-man
nenhuis , voorstellende de 12 Apostelen Wanneer er
op dien tijd bedevaartgangers te Amsterdam waren ,
die de pelgrimsreis naar Jerusalem gedaan hadden ,
waren zij verpligt hij den omgang tegenwoordig te
zijn. De wijze , waarop deze processie moest uittrek
ken , werd even als de voorgaande op den zelfden
dag door den Heer en 't gereclit bepaald :
n Voert , omme die Riderlike Broederschap van den
Heiligen lande jn liefsten minnen ende hroederlike
conuersatien te doen meerderen ende wassen , soe zyn
dezelve Ridderen , nu zynde , voer hem ende hore na
comelinghen , vuyt versouck ende singuliere wille
van den Heer ende gerecht , ouerdragen , geaccordeert
49 )!Kerkel. n,.,t. en Ottdheden , en�. in fol. D. IV. bi. 187-188.
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ende gesloten datmen ewich gedurendende , teen
jaer ons Heer op ten e.zel halen .zal , metter proces
sie eerliken hecleet , vuyt Jerusalem , ende hrnngen jn
de Oude Kerk , ende tander jaer vuyter Heiliger Ste
de, inde nyewe Kerck, te weten , ellick jaer met die
processie daer die feeste wesen sal. Ende den ridderen
vander voirsz. Broederschap , die by huys zyn en zullen
hem van des voirsz. staet te doene niet mogen ab
senteren , dan mit notorie excusatie, ende dat op pene
ende correctie , na goetduncken der meerder stf'm
men ende opinie van den voirsz broederen ,den Heer
ende tgerecht ende hier hebben bij , an ende ouer
geweest Jan Benning Schout , meester Willem An
drieszoen , dirck Heymens.zoen, Willem dircx.zoenBoem,
ende Bruining Claes.zoen Burgemeesteren , Sta)u; Claes.z.
ende Claes.z. Gerytss Schepenen. n
De regering van Amsterdam toonde alzoo eeµe voort
durende belangstelling in alles , wat onder de geloo
vigen , tot verheffing van het H. Sacrament van Mi
rakel kon medewerken. Hare loffelijke bemoeijing om
de goede orde te handhaven , zoo wel als het bijwo
nen der ple g:tig:e omgangen strekken er ten bewijze
van. l'llaar niet zelden gaven ook vele harer leden
blijken van persoonlijke hoogschattin g: daar èn zij èn
hunne betrekkingen zich veelal aan het hoofd stel
den , en door hun voorbeeld zeker niet weinig: toe
brag:ten , om de burgers tot vereering: van het Aller
heiligste op te wekken. - Zoo waren de oversten van
het H. Sacraments-g:ilde ter H. Stede meestal , zoo

niet altoos , aanzienlijke personen - vrouwen of we
du wen van Burgemeesters , Schepenen , enz. ; terwijl
wij onder deze laatste meer dan een voorbeeld aan
treffen van erflating: of schenking: ten voordeeie der
H. Stede. De twee volgende Schepen-brieven van
1 498 en 1500 , die in orig:inali bewaard worden in
het Archief van het Beggijnhof , mogen daarvan ter
bevestiging: dienen.

N °. 1.

n W y jan claes zoen 50) ende jan clements zoen 5 1 )
Schepen jn Aemstelredaîïïe Oirconde ende kennen dat
voer ons quamen Geertruydt hu g:e jan zoens wedue 52 )
Nelle boel 5 3) Jacob Bickers 5 •) wij f Elysabeth meester
Willem andries zoens 55) wyf ende Wendelmoet claes

5 0 ) Jan Claes::;. komt bij W a g e n a a r, III. bi. 2 98 met den
bijnaam van Hoppen voor en wordt do01· hem opgegeven als
Schepen in 1469 , 1474 , 1488, 1494 , 1498, 15 0 0, 15 02, ter
wijl h ij in 1479 en 149 0 Burgemeester was en in 1433 Raad
werd.
51) Jan Clements::;, wordt bij W a g e n a a r, t. a. p. Jan Cle
ment IIendricksz. genoemd , die in 1496, 1498 Schepen was en
in 1 491 Raad werd.
52 ) Welligt is deze de moeder van Jan Huyg Jansz. , die door
W a g e n a a r t. a. p. bi. 176 als Schepen in 1513 vermeld wordt.
53) Deze was gewis uit het geslacht van Boel , uit welk niet
minder dan v ij ftien personen tusschen 136 0 en 1563 de be trek
kingen van Burgemeester , Schepen of Raad vervulden of
54) Zij was getrouwd met Boel Jacoisz. Bicker, die in 1481
Schepen en in 1495 Burgemeester was. Zie W a g e n a a r , t. a. p.
55 ) Mr. Willem .Andriesz. werd in 1478 Schepen , in 1480
Raad en in 1494 Burgemeester. Ald.
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heynen 56) wyf ouerste ouerwiuen van tsacraments
gilde ende outaer jnder heiliger stede dat gefondeert
ende gemaect es voer een ygelyck ende besonder voer
allen gelouigen ellendigen menschen ende dat onder•
houden wordt sonder eten of drincken of enig·he wer
schip te hebben of te houden Ende gelieden alsoe
zy als ouerwyuen van 't voirsz. gilde by goetdunken
van meer andere inde zeluc vergaderinghe zynde up
handen hebben ofüe tot lof ende eer van gode van
hemelryk dat waerde heili ghe sacrament in troest
ende hulp van allen gelouigen kersten zi_elen te ma
ken fondèn ende te laten doen alle weke vijf missen
upten voirsz. outaer bouen die dagelixe eerste missen
die men upt voirsz. outaer d oende es ende van an be
ginne altyts gedacn heeft Soe ist dat zy' daer ome
ende ome donderhoudenisse van des voirsz. es van
wegen voirsz. gilde voer hem ende haer 1 nacomers
ouerwyuen bij consent der Raide van der voorn stede
den priester die2 by den ouerwyuen in der tydt we
sende den dienst van de voirsz vyf missen ter weke
gegunt gegeuen ende verleent worden sal begeuen
upgedragen ende quytgeschonden hebben Geuen vp
dragen ende schelden quyt mits desen sonder weder
roepen den pachten Renten en goedeiï hier nauolgen.
In den eersten vyf maden Jants ende een vierendeel
van een mat gemeen mit jacob braseman ende es ge-

legen tot sloterdyck e ii geldt zestalfue gulden siaers
J tem tot diemen een hont lants in grawert jan hert
gerzoens zaet ende geit vyf ende twintich stuuers
siaers J tem vier Wilhelmus schilden siaers staende
up henrick barbiers drie camën inde pouwels broert
ges steech 57 ). Jtem twe Yrancrixe sci lden siaers
staende up ghys bonten huys upten middeldam 5 �).
Jtem vyftien karolus stuuers siaers staeii up geryt
Nelys zoens huys upten nyewedyck Jtem vyftien ka
rolus stuuers siacrs staende up die zalm up twater
Jtem vyftien karolus stuuers siaers staende up Emme
klaes hagens huys in die gansoert 5 1 ). In allen schyn
die brieue daer of zynde dat inhouden ende begry
pen welke brieue vande voirsz pachten ende g·oedeu.
die voiriî ouerwiuen geleuert hebben in handen van
den Regierers van der heiliger stede ome die tot
versekertheit van den priester die den voirsz dienst be
dienen sal bewaert te worden ende alsoe die voirsz
pachten ende goeden te mogen gebruken Behoude
lyken dat den Priester die by den ouerwyuen van
tvoirsz gilde in der tyt wesende den voirsz dienst
g:egeuen werden sal gehouden es ende wesen zal wel
ende getrouwelyken die voirsz. vyf missen ter weke
te doen eii dat terstont na dat die eerste misse up
tvoirsz outaer gedaen ende uyt wesen sal sonder ar-

56) Denkelijk Claes Deinen Claesz aan de plaats, die in 1467
Schepen , in 1486 en in 1 503 Burgemeester werd. Ald.

57) Waarschijnlijk gelegen naast of bij de Walen-Kerk, eer•
tijds de kerk van het Paulianen- of Paulus-broeders-klooster.
58) Thans de Vijgendam.
.,,.,,
59) Thans de Nes.
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gelist Jn oirconde desen brieuen hesegelt mit onsen
zegelen Gegeuen int iaer ons heren duysent vierhon•
dert acht ende tnegentich. »
( Get.) MYNNE 60) .

» Wij Jan melis andries zoon ende mertin dircx
zoon Schepenen in Aemstelredanie oirconden ende
kennen dat voir ons quam Jan banninck 6 1 ) tezen tyt
schout der voorsz stede ende gaf over droech vp ende
schout quyt tot eenen vryen eygendome de prouisoirs
of bewairders des outaers ende ghildes van theilige
cruus staende j nde heiliger stede dat mell. noemt tge
zel brooders ghilde eenen brief van drie gouden gul
denen ewige renten staende vp Jan cupers huzinge
vpten dam binnen der voirsz stede zo ende jn zulckcn
schyne als de principale brief dat inhout ende he
grypt Ende dat over de volle betalinge van een acker
lants gelegen tot meerhuzen in brairs zaie Ende de
voirsz Jan banninck geloifde de zelue brief te vryen
ende vry te waren als men vrye eygene binnen der
voirsz stede sculdich es te waren In oirconde dezen
brieue bezegelt mit onzen zegelen Ghegeuen vpten
negenden dach van februario int Jair ons heeren D u
sent vyfhondert. »
60) W a g e n a a r , 111 , bi. 495 , vermeldt als stads-secretaris op
het jaar 1 503 Koenractd Jansz. Mynne. Uit dit stuk blijkt het , dat
hij reeds vroeger dien post vervulde.
61 ) Jan Banninck of Benning Jans zoon , dezelfde die voorkomt
in de bovengen. ordonnantie van 1498 , was Schout rnn 1495-1509.
Zie W a g c n a a r , IJ. I. bi. 281 .

Het eerste j aar der volg·ende eeuw was voo�al voor
rle H. Stede belangTijk door de groote memgte van
bedevaartg·angers , die van alle kanten derwaarts kw�
men. Het j aar te voren (1 500) was te Rorne het he1 lig· o f jubeljaar gevierd geworden ; maa� o p verwek
van den Aartshertog PHILIPS van Oostenr!J k , Graaf de
zer landen , had ALEXANDER VI, het volgend j aar , den
aflaat en cle voorregten van het jubilé over al de lan
den van dien vorst uitgestrekt. Te Amsterdam nam
de feestviering een aanvang op den 16 lllaart , met
de eerste Vespers van het feest van Mirakel en ein
dig·de met beloken Paschen , den 1 � April daaraan
volgende ; en onder de kerken , die men ,· tot het
verdienen van den aflaat , bezoeken moest , was de
ll. Stede bepaaldelijk aangewezen. De Regering van
Amsterdam bevlijtig·de zich van haren kant , om door
den toevloed van vreemdelingen den meesten luister
aan de pleg:tigheid bij te zetten. Zij verleende te dien
einde en om aan elk de gelegenheid te geven deze
geest;lijke gunsten te kunnen verdienen , een vrijge
leide van af den 16 Maart tot den 24 April ten
behoeve der bedevaartgangers ; en om er meerder
bekendheicl aan te geven , verzocht zij onder anderen
de Magistraat van Haarlem , om de brieven van aflaat
en vrijgeleide aldaar af te kondigen en aan de kerk
deuren te laten aanplakken.

n Wy Schout , Burgermeesteren , Schepenen , ende
Raden der Stede van Aemstelredamme , doen kondt
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ende te weten , allen den gheenen die desen Brief
sullen sien of horen lesen ; ende hysonder den eer
haren , voorsienigen ende wysen Burgermeesteren ,
Schepenen ende Raden der Stede van Haerlem , onsen
geminden vrienden : Dat hij wille, Ordonnantiën en
de goedtdunken, van onsen Ileyligen Vader den Paus ,
binnen dese Stede ghekomen zyn, die Gracien , Par
doenen , ende Aflaten van Romen , in zulcker macht
ende kracht, als in den jare van 1500 ]Jinnen der
Stadt van Romen geweest heeft ; ende die alhier gein
troniseei t zyn , ende gesolempniseert sullt�n werden ,
van nu beginnende, tot beloken Paesschen toe naest
komende. Ende omme die selve Gracien te sorteren
hare volle effect, ende dat wy genegen zyn nae ons
vermogen , ter eeren van de voorsz. Gratien ende
Aflaten, ellick die des begeert , zijn conscientie te
hevryen, ende te ontlasten. Soo ist : Dat w:,y daerom
me, uyt macht van zekere opene bezegelde Brieve ,
van onsen ghenadighsten Heere den Erts-Hartoge van
Oostenryck , premier Grave van Hollant , gegunt ,
gegeven en verleent hebben, gunnen, geven ende
verlenen mit <lesen onsen Brieve, vry, vast ende
goet seeker geleyde, komende, gaende rnerend er,
ende wederom keerende, in lyf ende goet, allen
den genen ende een yg·elyk van hem bysondere ,
die binnen dese Stede komen sullen, omme die
voorsz. Gracien ende Aflaten te verdienen , van alle
schulden, boeten ende hreucken 't zy Yan diefte
doetslagen , ende anders dierg�lyke , uytgescheij�
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den den vyan<len van onsen voorsz. genadighsten
Heere , ende den genen die gedaen hebben crimen
lesae Jlajestatis , alsse vrouwekracht , moirt, brant ,
merct-, straet-roef, conspiracie, ende anders dierge
lijke saken, gedurende 't selve geleyde tot ses dagen
toe nae beloken Paesschen eerstkomende , ende ten
eynde dat een yegelycke van de voorsz. Gracien ende
Aflaten, mitsgaders van den geleyde , hierinne ver
klaert , sal mogen wesen geadvcrteert ende gekun
dight , soo versoecken ende begeren wy daaromme
aen u , dat uwe Eirbaerheit bclievend wille desen on
sen Brief voor den ghemeenen volcke te d oen ver
kondighen ende uytroepcn ; mitsga<lers ook die Ce
dulle van den Articulen van der Gracien te doen
stellen voor de Kerck -deure, die u den brenger van
desen oik overleveren sal om ellick hem daer na te
mogen reg·uleren ; 't welck wy in gelyke of meerder ,
des versocht zynde, gaerne wederomme doen w illen.
In kennisse der waerheyt , hebben wy den Zegel v an
Saken der voorsz. Stede hier up doen drucken. Ge
geven op ten x vj dagh van Jllairt, Ao. XV hondert
en een. »
Het verleenen van zulk vrij geleide was niet nieuw.
Reed, vroeger was het te Amsterdam en elders in
gebruik geweest, om ter gelegenheid van de jaar
lt)ksche gedachtenis der Kerkwijdin g zoodanig vrij
geleide uit te schrtj ven ; 62) maar te Amsterdam werd
62) De aflaten ,

die als dan afgc kondigd werden en

het
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het ook gegeven voor de processien met het Aller•
heiligste, die omstreeks half Maart en op H. Sacra
mentsdag gehouden werden. Zelfs bestaat er eene
oude keur, waarbij aan ieder verlof gegeven wordt ,
om te allen tijde de bedevaart naar de Il. Stede te
doen. l\len vindt die keur in het bock , getiteld :
Willekeuren , A. bi. 5.

De groote toevloed van vreemdelingen, waartoe
het gemelde jubilé niet weinig schijnt bijgebragt te
hebben, gaf waarschijnlijk der geestelijkheid aanlei
ding, om ook van den Bisschop van Utrecht eene
vergunning te verzoeken aangaande de feestviering
van het H. Sacrament van Mirakel. Op den feestdag
zelven, en misschien ook op het Octaaf, werden
reeds vroeger afzonderlijke kerkelijke getijden gezon
gen of gelezen , doch wanneer alsdan een feest van
hooger rang inviel, schijnt men die bijzondere getij
den niet te hebben kunnen lezen. Door FREDER1cus van
Baden , bisschop van Utreclit , werd derhalve de toe
stemming verleend, om op dien dag en het Octaaf,
n iettegenstaande andere feesten, die getijden te lezen,
met uitzondering nogtans van het feest van 0. L. V.
Boodschap. De brief van den Bisschop komt voor
in het vroeger aangehaalde latijnsche werkje H) ; d.e
vertaling van dien brief laten wij hier volgen :

» van Bezettinghe

Itë enich man of vrouwenaern die binnen der stede
coernt zijn pelgrimmaedze te doen ten heylighe sa
cramente dien en mach men niet becomn\.eren noch
besetten binnen der vryhede noch dair buten van
onsen poirters mer want dat hij om ander zake
q uame dat zoude staen tots gherechts J;>ekeuringe
En dan sullen zy toe doen alze den gerechte zal
guetduncke » 6 3 ).
r;egeven vrijgeleide lokten gewoonlijk vele vreemdelingen der
waarts , en onder deze ook vele kooplieden , die er hunne goe
deren en waren kwamen veilen. Vandaar de oorsprong der ker
missen ( kerkmis , mis der kerkwijding ) en j aarmarkten. Gedu
rende dien tijd werd er gewoonlijk aan de Stadspoorten en aan
de kerkdeur een rood geverwd nou ten kruis opgerigt , als zin

nebeeld van de geestelijke vrijspraak en het vrijgeleide. Zie V a n
L o o n , Verhand. over de kermissen in Holland , bi. 3 6 volgg.
63) 111 a r i u s , bi. 75 en anderen , die deze keur opgeven , ver
melden het j aar niet , waarin zij gegeven is ; in het stuk zelf
wordt ook het j aartal niet aangegeven ; doch vermits in het overig
gedeelte daarvan eene keur van 1 399 wordt aan{l'ehaald , blijkt

daaruit , dat ze na dien tijd verleend is. Wij honden het alzoo
voor het waarschijnlij kste , dat zij in het begin der 15• eeuw is
uitgevaardigd.
6 4 ) » Fredericus lllarchio de Baden Dei et Apostolicae Sedis gra
tia Episcopus Trajectensis dilectis nobis in Christo Presbytem ,
et bcneficiatis , ac Ofliciatis oppidi Amstelredammensis nostrae
Diocesis et in illo commorantibus , presentibus et futuris in sa
cris ordinibus coustitutis & aliis ad horas canonicas legenda,
oblygatis Salutem in Domino sempiternam.
Cum annis singulis solemnis , et deuota processio Sanctissimi
Sacramenti cum deportatione Eucharistiae Sacramenti per dictum
o p pidum de Amstelredam in Sacello sacri loci in Amstelrcdam cum

68
Markgraaf van Baden , door de genade
Gods en des Apostolischen Stoels Bisschop van Utrecht ,
aan onze geliefden in Christus , Priesters , benefician
ten en officianten der stad Amsterdam , onder ons
bisdom gelegen , en aan de daar woonachtige , tegen
woordige en toekomende , in de gewijde m den ge
stelden , en anderen verpligt tot het lezen der ker
kelijke getijden eeuwig heil in den Heer.
Alzoo er jaarlijks eeue Solemneele en godvruchtige
processie van het allerhcilligste Sacrament met om
dragt van het Sacrament des Altaars door gezegde
Stad Amstelredam in de kapel der heilige steq.e in Am
stelredam met geestelijkheid en volk gehouden wordt ,
en op eenen bepaalden dag van de Vaste godvruch
tiglijk wordt onderhouden. Daar voorts in dezelfde
» FREDERIK ,

clero et populo celcbratur , et deuotissime certo die Quadragesi
me consernatur . Quodq ue in eodcm sacello hore ca�onice die
processionis huiusmodi de venerab i l i Sacramento et die octava
eiusdem diei dccantari pnhlice solen! et decantantur. Vt igitur
eodem die proccssionis solemnis huiusmodi et in octavis diei eins
dem horas canonicas de veneral,ili Sacramcnto decantare ac le
gere , ordinario Traiectcnsi non obstante , & si contingat in dicto
die Processionis , ac die octavo eiusdem aliquod festum in eccle
sia dei celehrandum occurrerc ( fes to Annunciationis gloriosissime
virginis Marie dempto ) in alium dicm corrgruum et convenien
tem transferre , & transponere possitis , & valeatis vobis tenore
presentium licentiam & authoritatem concedim us & impartimur.
Datum nostro sub sigillo ad causas prescntibus appenso. Anno
Domini )Iil lesimo Quingentesimo quarto d ie vero tertio mensis
octobrio. »
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kapel de kerkelijke getijden van het Eerwaardig Sa
crament op den dag van zoodanige processie en op
het octaaf van denzelfden dag: plegen gezongen te
worden en gezongen worden , zoo is 't , dat wij u door
den inhoud van dezen brief verlof en magt geven
en mededeelen , om op den dag van zoodanige So
lernneele processie en het octaaf van denzelfden dag
de getijden van het Eerwaardig Sacrament te zingen
en lezen , niettegenstaande het ordinarium van Utrecht ,
en om , zoo het gebeurde , dat op gezegden dag der
Processie en het octaaf van denzelven eenig feest
in Gods Kerk te vieren inviel (uitgezonderd het feest
van de Boodschap der glorierijkste Maagd l\Iaria) , het
zelve op eenen anderen geschikten en gevoegelijken
dag te kunnen en moge overbrengen en verplaatsen.
Gegeven onder ons zegel tot de zaken , aan dezen
aangehangen. Het jaar des Heeren duizend vijf hon
derd vier , den derden der maand October. n
Deze vergunning werd naderhand nog uitgebreid
door een der opvolgers van FREDERIK , GEORGIUS van
Egmond , die aan de geestelijkheid van Amsterdam
toestond , om niet slechts op den feestdag zelven en
het octaaf , maar ook op de tusschendagen de getijden
van het H. ,Sacrament van l\lirakel te lezen en te zin
gen , en de andere feesten , op dien tijd invallende ,
tot later te verschuiven. 6 5) Zie hier de vertaling van
zijnen brief :

65) » Georgius degmont dei et Apostolice sedis gratia Episco-
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n GEOBGIIJS van Egmont , door de genade Gods en
des Ap ostolis c hen St oe ls Bi s s ch op va n Utrecht, aan
onze Geli e fd en in Ch ri s tus , P ri es te rs, Bene ficianten
pus Trajectensis dilectis nobis in Christo presbyteris beneficiatis &
? lli ?iatis oppidi A'."stelredamensis nostrc diocesis Traj ectensis &
111 1ll0 commoranbbus presentibus & futuris in sacris ordinibns
11onstitutis & alijs ad horas canonicas legendas obligatis Salutem
in domino sempiternam. Cum annis singulis solemnis & deuota
pr �cessio ter S �c�osancte ac venerabillis Sacramen ti cum depor
tatione Euchartsbe per dictum oppidum Amstelredamum ex sacello
aacri loci ej usdem oppidi cum clero , & populo celepretur & de
uotissime certo die quadragesime conseruetur , ac in eodem' Sacel
lo ex concessione pie recordationis Reuerendissimi Domini frede
rici de Baden Episcopi Traiectcnsis prediscessoris nostre hore
canonice ipsis processionis huiusmodi, ac in octaua diebus non
obstante ordinario Trajectensi tune occurrente de vènerabili Sa
cramento publicè decantentur & hactenus solite sint decantari
nos deuotionem Christi fidelium in hoc
· augmentare 1volentes ut
reliquis sex· d"ieb us 111
· t ermed"·!JS , permde ac ipsis processionia
.
.
humsmod1 et octava diebus , horas Canonicas de venerabili Sa
cramento antedicto ordinario Traiectensi non obstante decantare
& leger� , et si cotingat in dictis processionis aut reliquis sex in
termedus vel octava diebus aliquod festum in Ecclesia dei cele
br �ndum occurrere (annunciationis intemerate et gloriosissime
De1pare virginis Marie dempto) in alium diem congruum et con
ven '. entem idem festum transferre et transpsmere possitis et valeatia
vob1s lenore presentium authoritate nostra ordinaria licentiam
et authoritatem conccdimus et impartimur. Datum sub sigill�
nostro ad causas prcsentihus appenso. Anno Domini Millesimo
Qningcnteaimo Quinquagesimo quinto , die ultima mensis Augusti.
De mandato
LUTUBIRDE. •
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in Gods kerk te vieren mogt invallen , op gezegden
processiedag of de overige zes tusschenliggende da
gen of het octaaf tot eenen anderen geschikten en
gevoeg·elijken dag te kunnen en te mogen uitstellen
en verplaatsen.
Gegeven onder ons zegel tot de zaken , aan dezen
aangehangen. Het Jaar des Heeren 1555 den laatsten
Augustus.
Op last van zijne Hoogwaardigheid
LA.NTZWERDE.

»

Eenige jaren na het verleenen der bovengemelde
gunsten door den Bisschop FREDERIK werd de H. Ste
de op nieuw verheerlijkt door twee wonderen.
Het eerste betrof zekeren iJfaarten Wfllernsz. no1LA.ERT , die den 15 J unij des Jaars 1508 , bij de in
neming van Weesp door de Gelderschen.� gevangen
genomen en op de vreeselij kste wijze gemarteld werd.
Van alle menschelijke hnlp verstoken zijnde , keerde
hij zijn hart tot God , en beloofde , de H. Stede te be
zoeken , indien hij uit zijn lijden gered werd. Oogen
blikkelijk vielen hem de koorden , waarmede hij ge
bonden was , van de handen , en vond hij middel , om
te ontvlugten. Het was op 't midden van den dag ,
en niettegenstaande hij door de menigte heen ging ,
werd hij door niemand opgemerkt. Zijne vlugt werd
ontdekt , maar ondanks de pogingen , die de soldaten
aanwendden , om hem te vinden , ook in de nabij
heid der plaats , waar hij z ich verborgen had , geluk-

te het hun niet. Te Amsterdam komende , volbragt
hij zijne belofte ; en tot herinnering aan zijne won
derbare bevrijding , liet hij van het gebeurde eene
notariele acte opmaken , in tegenwoordig·heid van
twee getuigen , den kapellaan van het Beggijnhof ,
Gerrit Jansz. van iJJonnikendam, en den koster der
kapel , Jan Hendericksz.
Het t weede wonder , in 1514 66 ) voorgevallen , was
de genezing van eene zuster uit het klooster van St.
Maria )11.agdalena in Betltanien met name Elisabetl�
Franssen docltter. Ook deze had van hare genezing·
eene openbare acte doen opmaken , van welke het
volgende stuk een door haar· geschreven uittrek sel
schijnt te zijn.

In den name ons Heeren , Amen.
Kondclyck , ende kennelyck zy by alle Christene
menschen , by desen openhaer instrumente , gheto
ghen , ende gemaect uyt een instrument , in Latyn
daer af wezende , dit breeder , en perfecter verklae
rende , Hoe ick Suster Lysbeth Franssen dochter, ben

66) Het exemplaar van het lllirakcl-boekske , in de Koninkl .
Bibliotheek te 's Hage , vermeldt dit wonder bi. 28 en volgg.
en heeft : 1 414. Bij Mar i u s , bl. 78 , vindt men eveneens : 1414.
Van de drie exemplaren , welke L e L o n g gebruikt heeft , had
den twee het jaartal 1514 ; het derde 1414. -- Wij houden het
even als die schrijver voor het waarschijnlijkst , dat 1514 het
eigenlijke jaartal is , omdat het wonder verhaald wordt na an
dere van 1 41 3 , 1 475 , 1 -178 , 1 479. -- Zie L e L o n g , bi. 132 .
_
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bij der gratien Gods sieck gheworden , des Sondaeghe
voor Vastelavont : Ende doe ginck lek in 't Sieck
huys , ende ich hadde so groote swindelinge , in myn
hooft , dat ick niet over eynde wesen en mochte , ick
en wo ude al vallen. Ende des Donderdaeghs voor
onser Vrouwendach , inde Vasten , soo kreeg ick soo
groote benautheyt , om myn harte , dat ick waende
doodt te blyven en dan spranck mijn harte soo vrees
lyek , dat al mijn lichaem schudde , ende dat bedde
beefde , daer ick op lach ; ende dan sat daer stade
lyck een Suster v oor mijn bedde , geheeten LysLeth
Andries dochter , ende die hielt mijn handen , ende
leden , ende by wylen , en mocht ick niet spreken ,
ende by wylen , hadt ik soo grooten dorst , dat ick
't niet lyden en mochte , ende daer en mochten geen
drinken over myn harte , ende dan moest men my
met een veer laven , en het d uirde tot M eiye toe en
de die pynlyckheydt sloegh my oock in de beenen ,
1100 dat ick gaen , noch staen en mochte , maer ick
moest , op mijn knien kruypen , op een schraegh. En
de dese verkreupeltheyt heb ik geha<lt , van onzer
Vrouwen in de Vasten , ende te l\Ieye , liet my dat
hart springen , ende doe worde� myn beenen alsoo
doof, dat ick daer gheen gevoelen in en hadde. En
de onse sieckmaerte ghenoemt l\Iaria Jacobs dochter
die plach mijn beenen te stooven ende te wryve�
( �et medicinen daertoe dienende ) datter 't vel of
gmck , ende ick en gevoeldes niet , dan ter tijdt dat
ick. beloofde , ende g·aen soude versoecken dat waer-
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dighe Heylige Sacrament , i n der Heyliger Stede , en
de ghren andere l\Ieesters , en mochten my van dese
sieckte helpen , noch cureren : Als ick dan gaen
soude , om te versoecken dat waerdighe heyligh Sa
�rament, doe viel ick op myn knien , ende soo kroop
1ck op een schraeghe , tot die schuyte toe , doe hielp
my onse Suster , Christyn Wybrandts dochter in de
schuyt , ende voerde my aen der Heyliger Stede ,
ende droegh my uyt de schuyt op dat Kerck-hof ;
ende doe kroop ik voort met myn schraegh , in de
Heylighe Stede , tot dat Heyligbe W aerdighe Sacra
ment, ende doe viel ik op mijn knien met onse Sus
ter Christyn voorseydt , ende doe stondt ick op , en
de .reedt met die schraegh , om dat waerdighe Hey
lige Sacrament , ende daer was ick over doende een
volle halve ure : En doe liet ick die schrag:he staen ,
ende ick nam onse Suster voorseyt by den erm , en
de die leyde my anderwerf , om dat Tabernakel , en
de tot elcken reyse vielen wy op onse knien , ende
doe gaf my Godt de gratie , dat ick de derde reyse
met een bernende licht alleen ginck om dat Taber
nakel : Ende voort ben ick op mijn voeten ghesont
te huys gheg·aen by der gratien Gods. Ende hier
neem ick Godt tot een getuygh , ende dat waerdige
heylige Sacrament dat my geholpen heeft ; dattet
aldus geschiet is , ende alle onse Convent van Ma
ria Magdalena in Bethanien is hier oock getuygh of
die myn sieckheyt bekent hebben , en nu van mijn
gesontheyt verblyden , danck heb God. Dit is geschiet
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in ' t Jaer ons Heeren 1 4 1 4 ( 1 5 1 4 ) op den 8. Junij. »
Na dit jaer tot aan 1 566 vinden wij , betrekkelijk
de H. Stede , niets opgeteekend , dan eene erflating
van zes gulden aan het Sacraments-gilde en van eene
gelijke som aan de II. Stede , aan dezelve geschon
ken krachtens het testament van den Heer Cornelis
Wouter Dobhezoon, Burgemeester der stad Amster
dam , in 1 5 59 voor notaris en g·etuigen gepasseerd 67 )
Aangaande Keizer KAREL V , die in 1 540 te Amster
d<wi plegtig werd ingehaald 68) , stippen wij alleen
aan , dat deze vorst , volgens eene besta(\nde overle
vering , de H. Stede bezocht en aldaar zijne aanbid
ding verrigt zoude hebben.
Intusschen drong de nieuwe leer der hervormings
gezinden ook in de Nederlanden door , u'Och terwijl
zij op andere plaatsen , naar gelang der gemoeds
stemming , minder of meerder aanhangers ,won , vond
zij te Amsterdam, waar men inniger aan het voor
vaderlijk geloof gehecht scheen , weinig bijval. Door
het voorbeeld echter van sommige edelen , die der
hervorming waren toegedaan , werden de heimelijke
aanhangers der nieuwe leer allengs stoutmoediger ;
tot dat eindelijke de woede van het gemeen losbarst
te , en de vijandelijke stemming· tegen de Katholieke
godsdienst door daden van geweld in het openbaar
zich kenmerkte. <c 1566 den 24 Augusti - zoo lezen
67) Kerkel Rist. en Oudhed , D. IV. bi. 217 in fol.
68) Zie Wa g e n a a r , D. I. 251 .
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wu m een Handschrift van 1 598 69) - geschiede de
eerste beeldstorminghe in de Kerk alwaer de geusen
d afgoden ( de heelden ) so schoon vuytroyden datter
niet geheles staende en hleeff ten was al in stucken
daer grote commotie uit gerezen is. >>
Ook de H. Stede werd door sommige der plunde
raars niet vergeten ; doch hier ontmoetten zij een ge
heel onverwachten en zonderlingen tegenstand , want
« Te dien tijde - schrijft srRADA 70) - gaven de Am
sterdamsehe vrouwen een gedenkwaardig blijk van
heldenmoed. Terwijl de heiligschenners 7 1 ) in woeste
razernij naar de overige kerken der stad zich spoed
den , om van de eerste overwinning gebruik te ma
ken , vallen eenige hunner in de kerk door de wonderen

69) Zie over dit Handschril t het tweede gedee 'te , an dit werkje.
70) « Quo tempore - an. 1566 - memorandum edidere facinus
mulieres Amstelodamenses. Dum enim sacrilegi in reliqua urbis
templa insane decurrunt , inchoatà semel victorià usuri ; eorum
pars aedem irrumpit Sacro sanctae Hostiae miraculis per ea
loca celebrem. Irruentesque ac manus ipsas in coeli Panem in
tentantes , insurrexere virili animo feminae , quae aram plurimae
circumstabant , certaeque ante commori , quam scelus illud exe
crandum se coram pati , qua minis auctoritateque ( erant enim
primariae illarum aliquae ) qua vi clamoribusque , nefarios bala
trones inopinato occursu perterritos non modo ah arae contactu ,
sed etiam à templi foribus abstraxere. Digna profecto conscientia
et commendatione posteritatis. » S t r a d a. De bello Kallico. Dec, I.
lib. V.
71 ) De schrijver noemt hen een weinig vroeg!'r eenige ketter•
uit de heffe des volks , m�ar door vel e en magtigc burgers gesterkt.
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van het H. Sacrament wijd in die omstreken beroemd.
Reeds drongen 1,ij door en staken de handen naar
het Ilemclbrood uit, als een gToot g·e tal vrouwen 72 ) ,
die rondom het altaar stonden, zich tegen hen ver
zetteden , vast beradrn , li ever te sterven d:m voor hare
oogen wik een vei fueijelijk gruwelst uk te dulden ;
en deels door bedreigin g·en en ge1,ag (want sommige
de1,er vrouwen waren van hoog·en rang ), deels door
geweld en geschreeuw , g·el ukte het haar, die god
delooze booswichten, door de1,e onverwachte ontmoe
ting verschrik t , niet slechts van het altaar af te
weeren , maar 1,elfs van de deuren der kerk te ver
wijderen. Voorwaar die vrouwen 1,ijn waardig der
vergetelheid ou trukt en bij de nakomeling;schap ge
roemd te worden. »
Den 27 Februarij van het volgend jaar had de
Heer van Brederode , die den hervorrningsge1,inden
was toegedaan, gelegenhei d 1revond Pn , om binnen Am
sterdam te komen. » De wethouderschap - 1,egt WAGE
NHR - verstaande, dat Brederode , d ien zij 't lioofd van
alle Ge11zen noemde , in de stad was , vondt zig in
geene kleine bekommeri ng ; » want zoo de onroom
schen, naar l uid der Gedenksch.riften van LAURENS
,UKonszooN REAAL, Brederode al niet ontboden had-

den , » waren zij nog-tans 1,eer m hunnen schik , met
de tegenwoord i g·heid van 1,ulk een ' aan ûenlijken voor
ganger.n 7 3) De Reg·ering spaarde dan ook geene moeite ,
om hem uit d e stad t e verwijderen , doch hare po
gingen waren vergeefs.
lntusschen naderde de feestdag van het H. Sacra
ment van Mirakel, op welken de jaarlijksche plegtige
omg·ang plaats moest hebben. l\Ien scheen te duchten,
dat de gToote toevloed van menschen den ontevre
denen aanleiding w ude kunnen gP-ven tot het bedrij
ven van ongeregeldheden , de Stedelijke Raad werd bij
eengeroepen , om dienaangaande te beraadslagen, en bij
resol utie van den 1 2 lUaart werd besloten, dat de
processie , niet als gewoonlijk door de stad, maar
binnen de kerken wu gehouden worden. Dit besluit
komt voor in de Resolutien van de vroetsch app en , N °.
2. fol. 82 v 0• en 83. Zie hier het1,elve :

72) Het is meer dan waarsch ijn l ij k , dat velen dezer vrou"en
iusters waren van het H. Saeraments-g ilde ; te meer , omdat som
mige harer gezegd worden van h angen rung te zijn. Zoo als wy
lioven hebben aangewezen , waren de Oversten van dit gild veelal
vrouwen of weduwen ,·an Burg emceste,s , Schepenen , enz.

» Upden XIIe dach marcii anno XVe . LXVII heb
ben mijn Heercn de B 11rghermeesteren communicatie
gehouden metten XXXVI Raiden deser Stadt . . . . .
n Ende bij den voors. Raide geresolueert. . . . . den
voors. heere (van Brederode) versoucken met alle goe
den manieren Lij monde omme te willen van hier
vertrecken. . . . . . Ende zoo verre zijn Edelheyt hier
aff acte wude begeren bij gescrifte . . . . .
» Angaende de processie solemneel diemen gewoon73) W a g e n a a r , D. T. bi . 299-300.
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licken van vuyter heiliger Stede op Sacramentsdach
jn den vasten te houden , oft men die oude manie
ren sacramenti naestcomende als op huyden achte
dagen houden zal ofte nyet Ende byde voorss. Raiden
ome zekeren consideratien nae deser tyts gelegentheyt ,
geresolueert , de voorss. processie nyet te houden op
doude manieren maer alleenlicken jn de prochieker
ken , oick jn de Capelle van der heylige stede ome
alle inconuenienten te verhoeden. »
De processie door de stad had dien ten gevolge
geene plaats , maar werd uitgesteld tot den 1 1 Mei,
op Zondag na Hemelvaartsdag. In een Handschrift , H)
omstreeks het einde der zestiende eeuw g·eschreven ,
leest men aangaande dit punt :
» 1567 Den 17den van Maert soo hebben' die poer
ten een gansen dach toegestaen zoo dat daer niemant
vuyt off inne een mochte ende was dachs I voor Sa
craments avent , alsoo dat op dien avente van Sacra
ments dach ghene dienste noch predicatie in die Ca
pel van die heylighe Stede gedaen een is dat noot
gheschiedt een is van dat God dat mirakel heeft Iae
ten gheschien tot desen tyt toe. . . . .
« Item op Sacramentsdach in di{l vaste een het men
ghene prosessie generael gehouden A 0• 1567 den 19
marcii dat noijt ghebuurt is geweest.
74) Een handschrift der Handvesten van Amsterdam dag voor
dag bijgehouden van Aug. 1566 - 4 Oct. 1572 ; thans in het be
zil van den heer Groebe te Amsterdam , bibliothecaris van de
Stads bibliotheek en van die des Kon. Instituuts.
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» Den elffden dach i n Mey worden daa weer pro
cessie generael ghehouden mit dat Sacrament dat in
drie vierendeel jaers niet ghedaen een was. »
De laatste , ter H. Stede gebeurde , wonderen zijn
ons opgeteekend door OPMEER , 75) te wiens tijde ze
voorvielen. Hij verhaalt van zekere Barbara , de huis
vrouw van een Haagsch timmerman met name Joris
Klaesz., welke aan beide kanten mank ging, dat zij
uit god!!vrucht naar Amsterdam reisde , hare g·elofte
in de H. Stede volbragt , aanstonds genezen werd , en
geheel hersteld huiswaarts keerde ; en dat eene ha
rer geburen , die haar verweten had , dat zij zich
kreupel geveinsd had , des anderen daag·s zelve
kreupel was.
In het jaar 1572 werd Amsterdam door LUMEY belegerd ,
maar vruchteloos. « Hij weet zijn wijken , sedert , aan
de Staaten , als of deezen hem, tegen hun gegeven
woord , van geen geld en voorraad , naar behooren,
voorzien hadden. Maar anderen schreeven 't aan zijn
wanbeleid en wreedheid toe , waardoor hij zig , bij
de Roomsch-gezinden en vooral bij derzelver gees
telijkheid , ten hoogste gehaat gemaakt had : waarom
z ij liever het uiterste wagen wilden , dan zulk een'
meester inlaaten. » 76 ) ÛPMEER daarentegen, die een
Amsterdamm er was en destijds leefde , schrijft het aan
eene andere oorzaak toe , en verhaalt , dat men , op
75) Cathol. Martelaersl,. D. bi. 25 en 288.
7G) W a gc e n a a r , D. I. bi. 325.
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raad van een hoer van Abkoude , een' plegtigen om
gang hield met het H. Sacrament en daarop het be
leg werd opgebroken.
Het j aar 1578 , zoo noodlottig voor de H. Stède ,
was eindelijk aangebroken. Amste,·dam , dat tot hiertoe
de� Koning: getrouw was gebleven , ging bij capitu
latie van den 8 Februarij van dat jaar aan de Staten
van Holland over , en wel onder de nadrukkelijke
voorwaarde , dat de Katholieke godsdienst aldaar
zoude gehandhaafd worden. Hoe die belofte gehou
den werd , laten wij hier liefst onaangeroerd. >> Een ge
ring geschil - zegt BILDERDIJK 77) - tusschen de Re
geering en de nieuwe schutterij , gaf aanleidino- tot
uitbarsting van 't geweld der Onroomschen , die op
vrije Godsdienstoefening stonden , en geweldiger hand
het stadhuis bestokende, de Reg·eering daar af sleep
ten , en , met een deel Geestelijken , in schuiten zet
ten, en zoo ter stad uitdreven. Het verbrijz�len van
het Minnebroeders-klooster met kerk en altaren '
ging hier meê gepaard : doch niemand kwam in die
beweging om , noch bekwam er eenige kwetsuur of
letsel. Drie dagen bleef de stad zonder Magistraat . . . . . .
Eene nieuwe Regeering werd toen door gekorenen
�it de Schutterijen gekozen en aa-ngesteld, en deze
het terstond de beelden uit de kerken wegnemen ,
en de Hervormden namen nu bezit van de twee
77)
21 1 .

Geschiedenis des Vaderlands. 1834. D . VI. bi. 210 --
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hoofdkerken , de oude (St. Niklaas-kerk) en de nieitwe
(Katharina-kerk). >>
De H. Stede onderging het zelfde lot ; immers vol
gens het verhaal van het vroeger vermelde hand
schrift van 1 598 ( fol. 90 ) » hebben sy alle kercken
ende cloosteren van super stitie der afgodery suyver
gemaeckt mits de beelden en de ciborien vernielende
ende daernae alle de papen en de monichen , ver
j aegt. »
Eenige bijzonderheden daarover worden ons mede
gedeeld door een werkj e getiteld : Opkomste der Ne
derlantsche beroerten , Ceulen 7 8) , 1673. bi. 136 vo]gg.
n Sy rand en - zegt de schrijver - de Kercken aen ,
als ook de Capelle , g·henaemt de Jf. Stede , die door
het gantsche Landt ende verder ghe-cert was om
haerder Eerweerdigheydts ende Heijligheydts wille. . . .
Van dese dan soo vermaerde Capelle maekten sy ten
eersten eenen stal voor de treckpaerden van het ghe
schut van den Prince van Oragnien. Ten 2. een Stadts
turff huys. Ten 3. een soudt-casse 79). Ende en wil-

78) Uit alles , wat de Schrijver verhaalt , is het du idelij k , dat
hij geen vreemd eling was. Waarom het werkj e te Keulen gedrukt
is , zal wel geen raadsel wezen voor hen , die weten , hoe het des
tijds met het drukken van Katholieke werken toeging.
79 ) Dit laatste wordt bevestigd door D o m s e l a a r , Beschr . .,_
Amst. IV B . bi. 1 75 . " Zoo oude luyden verhalen zoude deze
Kapel in 't ber,inzel van de veranderinge eenige tij t ledig gestaan
hebben ; ook in bedenken geweest zijnde die af te breken , om
de plaats tot een Markt bequaam te maken ; doch narr.aala tot
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den niet dat de plaetse , de ll. Stede soude heeten ,
maer de Nieuwe Zij dts-Capelle . . . . . . Doch de haertstede zijnde het waerachtig merck-teeken van de oude
ghcwesenc haert-stede , bleef noch in wesen , daer het
vyer brande , in het welk Anno 1345 den 1 6 l\leert
de H. Hostie ghesien ende ghevonden was gheweest ,
van gheen vyer des nachts verteert , Exod. 3. v. 2 ,
Den Heer versclieen in een vlamme vyers. Ende desen
haert was ghemaeckt van roode steenen , ende boven den
haert was een cleyn schoortjentje oft snuyvertje teghen
een pilaer aen , in ghedaente van een huyve ofte
Tente van een spic ghel. Ende dese haert-stede is in
de Capelle ghcduerigh ghesien g·heweest tot het jaer
1624 ende alsdoen eerst afghebroken door Gerret
Geursen Doodts-hooft , Capel-meester van de' II. Stede ,
om Godts werken te verduysteren , ende de _memorie
daer van onder de menschen wegh te nernen. . . . . . .
Ende alle de ghene die wel eertijdts desc plactse van
de eerste vindinghe van het H. Sacrament , daer oock
de Capelle rondtomme ghetimmert is , pleghen te gaen
besoeken , ghevoelden aldaer eenen smack ende soe
tigheyt van Godts teghenwoordigheyt ende eenen trek
tot devotie ende riepen als met Jacob , Genes. 28 . v.
16. voorioaer den Heer is in dese · plaets . . . . .
>> 't Ghebeurde een wijle na de verwocstinge van
zout-kassen verhuurt , gelijk over eenige Jaren noch gebleken is
a�n 't zilti g u y tslaan van de P y laren , daarvan eeni:;e vernieuwt
zun . »

de voorscyde Capelle, dat den Prins van Oragnie
daer voor-by passeerde , ende dat l\lr. lf/ïllcm Bar
des ius Burghemeester , gaende aen syn zyde , hem van
verre de letteren thoonde die in den steen g·hegra
vcert waren voor de H. Stede , ghetrokken uyt Na
b uchodonosors historie , Dan. 3 v. 99. Teeckenen ende
wonderlycke dinglten he eft in u gliedaen den grooten
Uodt. »

SIGNA ET MIRABILIA FECIT IN TE DEUS EXCELSUS.

» Siet , seyde Bardes·i us schimps-wyse , waer toe dese
vermaerde plaetse ghecomen is. Den Prins antwoor
de : Doen sy dit aen 't ghewijde , wat sal 't -van de
reste wesen ? Bardesius stond evenwel stijf daer op
aen , dat-men de Jl. Stede t' eenemael soude raseren ,
noch den eenen steen laten lig·ghen op den anderen.
i'laer den Prince schud dende zijn hooft , seyde , zyt
ghy sonder sonde , werp den eersten steen. >> -

Voor dat de Il. Stede aan hare bestemming werd
onttrokken , zag men er zes altaren , twee meer dan
in de oude kapel. Het voornaamste was het H. Sa
craments-a ltaar , dat tevens het hoog-altaar was.
Daaraan was het zuster-gilde verbonden , genaamd
het 11. Sacraments-gilde , wier oversten , zoo als
wij reeds gemelJ hebben , personen van aanzien
waren. In een brief van 1 573 , door wAGENAAR aange
haald , worden als zoodanig· g·enoemd Tryntgen Hen
driz , Aef Jac o bs , Try n tgen Pieters en Jlari Claes.
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Uet tweede droeg den naam van Liei-e-Frouwe
altaar , staande aan de noordzijde der Kapel en liad
een gild van den zelfden naam. Den Schepen-brief
van 1368 , dit altaar betreffende , hebben wij hier
voren , hl. 17, medegedeeld.
Het derde, het IL ](ruis-altaar genaamd , had even
eens een gilde en was reeds g·elijk de vorige in de
oude Kapel opgerigt.
Van het vierde, S. Laitrens-altaar , wordt gewa s:
gemaakt in eene l ijst van de inkomsten der Kerk te
Slooterdijk : n item twie Illade lants , mit , sinte Lozi
weris outaer gemein ter Heilige Stede 80 ) .
Het vijfde heette S. Roclius-altaar , waarvan ge
waagd wordt in brieven van 1548 , 1552 , en 1566 8 1 ) .
Het missaal , dat op dit altaar gehruikt w-erd, wordt
thans nog bewaard in de kerk op het Beggynhof.
Jlet is gedrukt te Parijs in den jare 15lp en geti
teld : 1Jlissale Trajectense completissimum : cum multi&
missis votivis nu111quam antea intpressis. Voor aan staat
het volgende g:eschreven :
Dit boeclt hoert to. S. rochus
outaer to heyli g·her steed Linen
Amsterdam .

Het zesde werd genoemd S. Hieronimus-altaar.
zegt , dat er van gesproken wordt in een
rentebrief van den jare 1539.

WA GEN.HR 82 )

80) Zie L e L o n g , bi. 497.
81 ) Zie W a g e n a a r , D. II. bi. 1 22.

82) t. n. p.
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Deze altaren en alles wat verder tot de katholieke
ee!'edienst betrekking had , werd afgebroken , vernield ,
tot een ander einde bestemd , of naar elders over
geb ragt. Onder dit laatste behoort ook de kist , waarin
het Heilig Sacrament in den jare 1345 in het huis van
den zieke is bewaard geworden. Volgens da beschrij
ving van WAGENAAR 8 3 ) , aan wien zij op den 22 April
1762 in het Burger-Weeshuis te Amsterdam getoond
is , cc w·as deze kist zeventien duim hoog , ruim zestien
d u i m breed , en over het deksel gemeten , ruim twee
en dertig duim lang. Zij hadt van vooren , drie ijzeren
sloten , en was , op het deksel , beschilderd met drie
witte hostien in de vlammen : met twee <liergelr
ken , tegen de einden , en met nog twee , van voorcn ;
voor welke laatsten twee Engelen kniel<len ; doch alle
rlezc fig,uuren waren , reeds voor een groot tredeelte ,
uitgesleeten en vergaan. l> - Hiernevens geven wij
eene afbeelding van deze kist.

Op het Beggijnhof wortlen ook nog jaarlijks op het
feest van Mirakel vier kussens ten toon gesteld , <lie ,
volgens eene zeer aannemelijke overlevering , gediend
hebben voor den Aartshertog MAxnmIAAN en zijn g·e
volg bij het bezoeken der II. Stede ; als ook twee vanen ,
die vóór de Hervorming , in de vroeger vermelde pro
cessie van het Allerheiligste werden omgedrag-en.
83) D. II bi. 121 ,

8! )
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Deze vier kussens zijn van roode zijden fluweel ,
van achteren met roodleer bekleed ; zij zijn vrij goed
bewaard gebleven , maar zi gthaar van ouden tijd.
A an elk kussen hangen vi e r kw asten . Boven op , aan
elk der vier hoeken van de k ussens , is eene h o stie
gl'b01·duurd , in het vuur , met stralen. In het mid
den van elk kussen ziet men een geborduurd schi ld ,
voorstellende op het eerste : een e hostie in een vuur
van hout , waarbij twee Engelen met wiero oksvaten ;.
op het tweede : een e vrouw in verbazin g bij het zien,
van de H. Hostie in het vuur ; o p het derqe : de H.
H o stie in het vu ur , welke door de vrouw e r ui tge
nomen wordt ; op het vierde : de kist omgeven door
Engelen , met eenen Priester , die er de H. hostie uit
neemt.
De twee van�n zijn van roode zijden damast , heide
vierkant , van onderen in vijf slippen d®rgesn e
den ; en omzet met geele franj e. Op elk der vanen
vindt men twe e vierkante schi lderstukk en , hebbende
nagenoeg d e grootte van rui m e en vierde ge deelte
van het geheel e vaan ; een aan de voor- en een aan
de achter- zijde , v oorstelle nde afbeeldingen van het
mirak el , n amelijk op het eene vaan , aan de voor
zijde : d e be diening van den zieke ; aan de achter
zijd e : het braken van den ziek e , het in h et vuur
werpen van d e H. hostie met h e t uitbraaks e l. Men
ziet daar de IL hosti e door Engelen aan geb e d en. Op
h e t andere vaan wordt aan d.e voorzijde voorgesteld :
he t n e men uit het vuur van de H. hostie , door En-
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haalt in zijne Roomse/ie llysterien on tdekt , bi. 32.
dat hij " over lange j aren ( hij schreef na het j aar
1 578 ) eene oude en op hare wijze devote vrouw ,
die hem niet vreemd was , gevraa gd had : « hoe het
om het Sacra ment van de lleylige Stede alhier stonde ?
Ende , of het dat selfde was ghewcest , 't weJck in
't vycr bevonden was gh eweest , ende sulcken Mirae
k ·,I gedaen hadde ? Zij an twoorden my : Neen ! wan t
d ,1 t d e se lve ( zeyde zy ; ) metter tydt vergaen zynde ,
b'.-·gost needer te sacken : Soo is de Bisschop van
Utrecht a lhier ghekomen , heeft dat sel fde ghcnut
tigd , ende een ander Ostie in de pl aetse van 't voor
gaende Miraculeuse Sacram ent gheconsacreert. - »
Door welken Bisschop en op welker tijd dat nuttigen
geschi ed mag zijn , wordt , zoo als men ziet , niet op
gegeven. Vóór den brand van 1 452 heeft àit geen
plaats gehad ; want daar tegen zijn stelli ge bewij
zen ; en dat de Bisschop FREDERIK dit in 1 504, gedaan
hebbe , zoo als KOK 85) gegist heeft , is uit de woor
den van w.1.urc11 volstrekt niet op te maken. Wij
zijn evenwel niet voorne mens , om dit verhaal tegen
te spreken ; wij gelooven integendeel , dat het zeer goed
geschied kan zijn ; maar om er uit af te leiden , zoo
als WILLINK 86 ) , en anderen gedaan, hebben 8 7) , dat
de vorige mirakelen louter bedrog zijn geweest , dit
85) Amst. eer en op komst door de he1·vo1·111. III. Boek bi. 47.
86) Amstellands Arkadia , bi. 262.
87) L e L o n g , bi. 446.
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1 s verraden , d a t men d e leer d e r kathol iekr Kerl..
o m t rent de Euchari stie volstrek t niet kent.
Aan het verlangen van BARDESil!S is evenwel niet
vo ld aan geworden : de IL Stede is der verwoesting
ll iet prij s gegeven. Stati g , als in de dagen van hare
glorie , verheft zich haar torenspi ts nog altijd boven
de daken ; en al is haar naam met een anderen ver
wiss�ld ; en al prijkt het opschrift in gouden lette
ren uiet meer op den voorgevel ; en al weergalmen
niet lang·er hare gewelven de zoete l o fzangen van
den cngehchti gen Leeraar , en al komt er de pelgmu
niet meer nederknielen, om aan de voeten van J:Esus
troost , hulp of genezing af te smeeken ; hare spra
kelooze muren verkondig:en toch immer den oorspron g
van haren vroegeren luister ; en lang nog , zoo lang
d e eene steen op den anderen zal blijven , zullen zij
den verren nakomeling toeroepen :
DE

ALLERHOOGSTE

GOD HEEFT BINNEN O1'S

WONDEREN VERRIGT.

TUK El'IEII l!N

Het feest van het H. Sacrament van 1'1irakPl werd
sedert naar de Kerk van het Beggijnhof overgebragt ,
en aldaar jaarlijks , tot op heden , met de meest mo
irel ijke plegti gheid gevierd. Verschillende mannen ,
wier namen in de kPrke lijke geschied enis van ons
V :iderland staan opgeteekend , hebben er beurteli n g·s
op dien feestdag den lof van het H. Sacrament ..-er-
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kon d i gd ; van sommigen :r.elfs zijn de redeYoeringen
in druk gegeven.
Thans is hPt vijf eeu wen geleden , dat het eerste
wonder heeft plaats gehad ; dat de II. Hostie den gan
schen nacht door ongeschonden in de vlammen bleef.
De herinnering daarYan rnogt op zulk een t(jdstip
zonder buitengewone feestviering niet voorbijgaan.
De Weleerwaarde Heer N . J. A . STEINS mssc110P , thans
pastoor in de kerk op het Begg·ijnhof , verzocht den
Vader der geloovigen, dat hij ter vermeerdering der
plegtigheid , tot lof en eer van God , tot opwekking
van het gel oof en de godsvrucht der K11tholieken
jegens het allerheiligste Sacrament , eenige geestelijke
gunsten zou gelieven toe te staan ; en aan dit ver
langen is goedgunstig voldaan geworden.
Ter gelegenheid alzoo van het vijfde eem�fcest van
het lnirakel van Amsterdam heeft zijne Heiligheid
Paus GllEGORIUS XVI den 23 Junij 1 844 een vollen
a flaat bij wij ze van Jubilé vergund , te verd irnen in
d e kerk van de IT. H • .JOANNES evangelist en u11suu op
het Beggijnhof te Amsterdam , en wel met de vol
gende bepalingen :
Dat men gedurende het gedachtenisfeest van het
Mirakel te Amsterdam , 't welk . aanvangt met de
eerste vespers op den 4 Maart en eindi gende den
12 Maart 1 845 , rouwmoedig gebiecht , waardig ge
communiceerd en in de krrk van het Beggijnhof
ernigen t ijd godvruchtig gebeden hcbhe tot voort
planting: van het ll . Geloof.

Daarenboven heeft zijne lloogwaardigheid d e Vice
Superior der Hollandsche Zending , ingeYolg·e beko
men magtiging aan de Biechtvaders nog andere gun 
sten medegedeeld , i n die dagen te verkrijgen door
allen , die daaraan behoefte hebben , als zijn het ver
anderen van sommige beloften en het verleenen van
eenige dispensatien.
Ten tweede , dat de kinderen , die tot cle eerste
II. Communie nog niet zijn aangenomen , dezen aflaat
kunnen verdienen , mits eenig godvruchtig werk
verri gtende , dat hun door hunnen Biechtvader zal
worden opgelegd.
Ten derde , dat z\j , die zich op reis bevinden , of
door ziekte of zwakheid wederhouden worden om
binnen den bepaalden t\jd de kerk op het Beggijnhof
te bezoeken , dezen aflaat kunnen verdienen binnen
ee�r n:i aan� na hunne terug·kornst of genezing ; ter
_
WIJl zg , die door aanhoudende ziekte niet in staat
z\jn , om de gezegde kerk te bezoeken , in de plaats
daarvan door eenig ander goed werk voldoen zullen ,
dat hun d oor hunnen Biechtvader zal worden opge
legd .
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Ter bevesti g-ing van het verhaalde en ter ophelde
ring tevens van hetgeen hierna nog vo]g·en zal, deelen
wij de uittreksels mede uit de schrijvers, in zoo ver
wij die hebben kunnen opsporen. Wij hebben ze ge
�·angschikt volgens chronologische orde,

§ 2.

OPGA VE EN AANWIJZING VAN IlANDSCJJRIFTE!! , GEDRUKTE
WERKEN , ENZ . , WAA RIN MELDING GEMAAKT WORDT
VAN !IET Il. SACR AMENT VA!! MIRAKEL.

De Hollandse/ie Beka. Van de�e zeg:i A . ' MA'fTDAEUs ,
/7eten·.� aevi analecta. Hagae Com. 1 738. Tom. III. part.
1. in 4 ° . pag. 228 : " uyt het latij11 int Duytseh over
geset door een out onbekent Aucteur, dia den te:x t
onvermindert hier en daer veel Yr.n 't syn dacr by
heeft g·evoech t, en voorts daer het Beka g·elaten
heeft ,
1
de historie vervolcht. n
Van deze Kronijk bezit de Koninklijke Bibliotheek
te 's Gravenliage Vier Handschriften.
Het eerste ( ll. S. S. v. WIJN. n°. 48 ) is slechts een
fragment , in 4 ° . op papier geschreven, dat uit de Bi
bl i otheek van N . WITSEN in die van n. VAN WIJN over
ging en door dezen met aanteekeningen voorzien werd ,
terwijl hij voorin verklaart : n T' is 't oudste ms. dat
rny ooit te voren kwam van den verduischten Beka. n
fol. 1 0. n lnde iare ons hën M c e e en x l i j . ghe
sciede een gt mirakel in den Stede vä Aemsterdäme
cfü, ald us ghesciede Een man lach dair zieck zo da t-

1,

tie priest. hë gaf ons hën lichaem . eîi bcual of die
ûecke yet oiï ghauc dat met int vuer ghiete zoude
onl ange a l s die priest. vä d aen was. ga f die ziecke
man uû da t hi in g:hcnome hadde eïi men gotet int
vuer , cortelic hier na zo coomt des ziccke mas zone
int huus eïi ghinc zitten biden vuer, eii zach dat
wairdc l iehaem ons hen ihü xpi ligghen int vuer
also heel en als� wit oft ny ens -rnn dë outare ghe
come ware. eiï het nye men ghenut en hadde. en spe tot
�iinre zuster. Je zie dat heilighe sacment hier ligg·hë in
den vuer also heel en also wit oft nye ghenut en wair
dat wiif na horë hooftdoec en zeide och lieue broe
der had ict hier inne die man tast int vuer mjt siinre
bloter hant en nä dat heilighe lichaem ons hën mj t
sine ij v inghën. eîi warpt der zust. in horê scoot op
të doeck En si lcidet voirt mitten doeck in hoîr
scriin Dat sacmet hilt een smitte dacrt die mä mjt
sinè vinghën an ghetast hadde dat noch hl1den tdaechs
al mau zien mach. doe dedcnt si den priest. weten die
tsacmet daar ghebrocht hadde. die priest. qm ende
mun t al heymclic onder siin heucke eiî brochtet in
die prochikrcke in d et ziborie. Des andre daechs ghinc
dat wiif tot hore kiste. en vant dat heylige Saëment
opt zeher steden ligghende inder kiste. Dit deed si
den priester te weten die priester die h ier wondelic
toe was. ghinc tot siinre syborie dair hiit in ghedaen
hadde eii en vands nj et. Doe ghinc hi anderwarf al
heimelic en brochtet inder kreken. Des derden daech
quam dat wiif echt' tot hore kisten . eii vant dat hei•
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lige Saëmet noch aldair eii dedet den priest. te wetè.
Die priest. die vroet was pensde dat god deez saken
openbair hebben woude ende dede dit te wctê alle
die priestën en cJerckë die inder stede vä Aemstel
red iimc warè die alle gheestelic abyt andeden en
ghinghë mjt crucen eiî mjt vane ter heilig' steden
dair dat heilige Sacmet gheuöden ward eü brochtent
mjt sanghe mjt loue en mj t gt wairdicheit in die
prochikrcke. clair ist ghebleuë totë dage vä huden.
Dair. . . . . - ii ( Het overige is verloren ) . onder deze
bladzijde leest men het volgende << ( staat 228 anal.
Afatth. maar hier ontbreekt weer de tekst tot p. 232.
i n medio). ii A. MATTUAEus heeft in zijn tom. I . p. 1 . pag.
6 1 -63 een gedeelte van dit fragment uitgegeven.

däme die ic mijt swigë niet auerlidë en mach die
ald' g·eschiedë Een man lach dair zieck, soe dat hem
die priest. gaff onsen hè en beual off die ziecke yet
au geue datmct int vuer gieten soude Onlange als
die priest. vandane gegaen was , gaff die selue ma
dat auer, dat hy ijn gcname hadde Eii men goetet
int vuer Cortelike dair nae Coemt des ziecken mans
sone, eîi ghinck int huijs sittë by den vuere Eii
sach dat weerde licham ons hen ihu xpi liggë indë
vuer alsoe geheel, eii alsoe wit oft nijes vandë al
tair gekomê wair, En et nije meschê genut en hadde
Ende sprac tot sijnè wtjue lek sije dat heijli g:e licham
ons hën ihu xpi ligge inde v uer, dat wijff nä oen
hoefdoeck en seijde, Och heddicht hier ynne Die
man tasten int vuer m itt. hant Eii na dat heijlige
licham ons hen mit sijnë tween vinghën, eii leijdet
den wijue op den doeck En sij leijdet voert mitten
doeke in hoir schreijne Dat Sacrament behiclt ene
smette daert die mäne mijt s1jnë vinghen aen getast
hadde , die men dair noch huden des dages aen
schouwë mach Doe lieten sijt den pëst. weten , die
dat Sacramët dair gebracht hadde Die pëster qua
eii namt heijmelike ond' hem En brochtet in die
prochie Kercke yn die Saborie Des anden dag·es ginc
dat wijff tot oerre kiste , en vant dat heylig·e Sacra
met ligge llair ijnne Dit dede zy den pester te we
ten Den pester die hier berde wonderlick toe was ,
besach sijne Saborie , dair hijt ynne hadde g·edaen
eii vants dair nyet Doe g-inck hy and'werff al heij-

Het tweede Handschrift, afkomstig uit de Abdij
van Egmond, is in folio , op papier, 1µ.ede uit de
Bibliotheek van Ir. VAN WIJN (HS. n° . 27), en voert ten
titel : ii Dit sijn die chroniken van den stichte van
vtrecht ende van hollant ii - terwijl eene latere hand
daar achter gevoegd heeft : n Johan vä d' beeka. n
Hetzelve loopt tot het jaar 1 393 , waar achter door
eene andere hand nog eenige aanteekeningen g·e
voegd zijn. Het watermerk in · het papier , door ge
heel dit Handschrift, is een Anker met een Kruis
hoven op den ring. Aldaar lezen wij de geschiedeni s
van het Mirakel o p h l . 64 :
n In den jair ons hên dusent i i j e . en x l i j ge
�chiedè ene groete gracie in die stede van amstelre-
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meliken en brochtet in die prochie Kercke , Des
de rden dagcs quä dat wijff echt' ter ki sten Eii vant
dat heijlige Saëmët dair ynne Eiï dedel den pëster
die vroet was , penscdc dat dese gTaci e en genade
God openbair hebbë woude Dede di t wetë allen pës
tën eii clercken die ind' stede vä Amsterdiime waën ,
die alle gecstlic k abij t aen deden , e.îi g-ingn mijt
Crucë eiï mit vanë toter heij l ig' Stede , dair dat hey
lige Sacramët g·evondë was Eiï hrochtent mit sange
eii mit loue mit groet' weerdicheijt i n die prochie
Kerc ke dair ist g·ebleuë tottë dag·e tot hud e , dair
nae geschiede gToele gracie aldair ' van Wat ziecte
dat die lude zieck waen , en die hoer bedevaert
dai r laefde , worde g·csont Oeck mede lude die in
onschvldig' vangenisse sate , en oec bedcvaert dair
laeffde , vielen die bande vande hande en voetë , eîi
alle doren waen hem apen , en ging·en vrij dair sij
wesen woude Deser miracule vintmen v'oele in Am
sterdame beschreue volcomelike. ))
NB. Op de laatste bladz. van dit Handschrift , vóór
het later hijgevoeg·dc , leest men eene kantteekening ,
luidende : n tot hier accordeert met een Seer oude
beka op parkament g·escreven » &c. En op hl. 64
eveneens eene kant teekeni ng ·van dezelfde hand ,
welke luidt : » 1 342 van de Heilige Ste tamsterdam.
etiam in pergameno 1\1. S. » waaru it bl ij kt , dat in
da t oude Handschrift deze gebeurtenis reeds eveneens
voorkomt.

Het derde handschrift is in 4°. , op papier , en was
vroeger i n de Bibliotheken van c. vAN ALK�DE �n
_
P. v. n. sceELLING ; het voe r t
ten titel : l> Dit su n
die cron iken van den Stichte van Vtrecht Ende van
hollant. » Aan het eind ontbreken vier of vijf bla�
zijden, die door eene la tere hand uit een oud .Handsch�1ft
bijgeschreven zijn en tot 1 393 loopen. De vermeldmg
van 't l\lirakel komt daar voor op hl. 1 24. Dezelve
verschilt n iet van de voorgaande dan i n de spelling.
Uet watermerk in het papier is een llert met groote
hoornen.
llet vierde Handschrift is van veel lateren tijd en
dagleekent zeker niet vroeger dan het heg�n d� r
zeventiende eeuw ; het is geschreven op papie r , m
40_ , en was vroeger in de Boekerij van J. VISSER ,
waaruit het i n de Koninklijke Bibliotheek (N ° . 950)
is overgegaan. Het voert ten titel : » Dit syn die
Cronycken vanden , Stichte , van Utrecht ende , � an
Hollandt ; het loopt even als de vorige tot het J aar
1 393 , en op hl. 1 63. leest me n het verhaal va� � et
_
Mi rakel zonde r eenige n oemenswaardige a fwu krn g
van den tekst der beide voorgaande Handschriften.
Het watermerk in het papier is onduidelijk , behalve
aan den eenen kant , waar de lette rs LB (in elkan 
der) te lezen zij n .
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Afschrift van de originele brieven van het Ka
pittel te 's Hage en den bisschop FREDERIK. van
Utrecht , berustende in de IJzeren Kapel te
Amsterdam , lade 10. (Zie bladz. 25-30 hier
voor).

Decanus et capitulum Beate l\larie Hagensis ad
universorum noticiam deduci volumus per presente&
quod nos periode considerantes capellam situatam
in Aemstelredam vulgariter dictam die heylige Stede
in tecto et in aliis edificiis suis ac communem viam
vulgariter nominatam die heylige wech ad eandem
cappellam pertinentcm multum esse devastatas et in
magna parte destructas ac ruinam minari sic quod
sine magnis laboribus et expensis non possunt repa
rari nee conservari. Idcirco desiderantes easdem pro
posse nostro in melius reformari et culturn divinum
augmentari Burgirnagistris consulibus et rectoribus
opidi de Aemsterdam predicti et indulsimus ac con
cedimus et indulgemus per presentes pure et sim
pliciter propter deum ut eo cicius ac diligentius
reformentur ac sic reformata perpetuis temporibus
conserventur modis formaque s�quentibus videlicet
quod predicti Burgimagistri scabini consules et rec
tores opidi de Aemsterdmn qui nunc sunt et pro
t empore erunt de cetero in antea perpetuis foturis
temporibus tollent levabunt et recipient ut admini11tratores ad usum fabrice et pro r eformatione et
perpetua conservacione Cappelle et vie predictarum
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c u m suis pertinenc1is e t pro augmentacione dh·in �
cultus facienda ac sustentacione et sa fa rio decenta
sive competenti cappellani ej usdem cappelle _pro
tempore existentis omnes et sing·ulos fructus redd1tus
et proventus et oblaciones et emolurnenta et obven
ciones universas que in presenciarum ad easdem
cappellam et viam cum suis pertinenciis pertinent
et in futurum quomodolibet pertinebunt et quecum
que Iargiciones fidelium ibidem ac etiam in trunco
qui stat in ecclesia sancti N ycholai cor�m Sacra�
mento corporis et sanguinis Domini nostn Jhu Xp1
in loc o ubi dicta capella situatur miraculose invento
et in ecclesia predicta conservato et propter hujus
modi Sacramentum in futurum donabuntur. Itaque
dicti Burgimagistri scabini consules et rectores hu
jusmodi redditus , proventus oblaciones et emolu
menta convertent et exponen t ad usus predictos et
divini cult u s ac sustentacione
Pro auo-mentacione
D
decenti cappellani ejusdem dumtaxat et non a1•1ter
salvo tamen quod si Sacram cntum predictum de
eadem ecclesia S. Nycholai in qua pro nunc reser
vatur ad cappellam prefatam aJiquo tempore fuerit
reportatum repositum ac dimissum e� tune tr_uncus
prefatus evellit ur et evulsus mancb1t quam drn S� 
c ramentum prefatum in eadem cappella maneb1t
reservatum. Q uodque Burgimagistri Rectores et con
sules predicti tociens quotiens e is visum fuerit ex
pedire ordinare possunt et de� uta r� certa� per�onas
opidanos in Aemsterdam qm huJ us1 1 1od1 rcdditns
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fructus proventus et oblaciones et emolumenta per
cipient levabunt et usibus predictis applicabunt qui
que deputandi tenebuntur singulis annis prefatis
Burgimag:istris Scabinis Consulib us et Rectoribus de
singulis h ujusmode perceptis et expositis reddere et
facere computum leg·alem omni fraude et dulo pe
nitus seclusis et scrnotis. Ipsique Burgimag·istri Sca
bini Consules et Rectores tociens quociens ipsis pro
utilitate cappelle videbitur expe<lire nominabunt no
bis decano et capitulo et nostris successoribus pro
tempore existenti.bus unum ydoneum pt·esbyterum
qui dicte cappelle nornine decani et capituli nostri
ut nudus cappellanus in divinis descrviet juxta
consuetudinem in eadem capella in divini� a decem
-viginti triginta quadraginta et quinquag-inta annis
proxime preteritis huc usque observatum per modum
infra scriptum videlicet quod in dicta cappelfa singulis
diebus de mane ante summam missam in ecclesiis
nostris parochialibus fiendam poterit et debebit Iegi
in summo altari una missa et post completorium
parochialium Eeclesiarum decantari una antiphona
cum versic ulo et collecta in honorem et Iaudem
omnipotentis dei et sacramenti corporis et sanguinis
domini nostri Jhu Xpi sing·u lisque feriis quartis in
fra missain hujusmodi fieri sermo ad populum in
l ingua vulgari et immediate post missam predictam
ante summum altare ibidem decantari ymnus c um
antiphona versiculo et collecta de sacramento corpo
ris et sang·uinis domini nostri Jhu Xpi alia vero
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officia divina cerernonieque in dicta capella fieri ne
quaquam debent salvo tamen quod in aliis tribus
altaribus ejusdem cappelle quatuor rnisse celebrabun
tur prout rnoris est et non plures et predictum cap
pellanum nos et nostri successores admi ttere debemus
ut nudum cappellanum nostru m et que predicta in sub
sidium capitulariR mense ipsis decano et capitulo
fuerint donata ut tarnen aliquantulum succurratur
indempnitati ejusdem mense prefati Burgimagistri
scabini consules et rectores pro predictis fructibus
redditibus et proventibus per eos percipiendis in
subsidium ejusdem mense et in recompensam aliqua
lem eorundem dabunt persolvent et dcliberabunt
suis sumptibus et periculis singulis annis in festo
nativitatis domini nostri Jhu Xpi nobis decano et
capitulo hagensi predictis et nostris successoribus
seu nostro vice c urato perpetuis temporibus unam
marcham argenti puri pro qua perpetuis temporibus
persolvenda iidem Burgimag-istri Scabini Consules et
rectores nobis nomine nostro et capituli nostri pre
dicti prestabuut caucionem ydoneam et se legitime
obligabunt. In quorum omnium fidem et testimonium
presentibus literis si g·illum capituli nostri est appensum
supplicantes humiliter reverendo in Xpo patri domi
no nostro domino Frederico Episcopo Trajectensi qua
tenus omnia et singula premissa auctoritate sua or
dinaria approbare ratificare et confirmare dignetur
ut per hoc roboris obtineant firmitatem. Datum m
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Haga anno Domini millesimo quadragentesimo quiuto
drcimo ipso die matthie apostoli.
(Door dezen brief is de volgende heengestoken)

Fredericus dei gracia Episcopus Trajectensis ad uni
versorum noticiam cupimus pervenire quod nos con
cessionem et i11dulsionem per Decanum et capitulum
Beate Marie Hagensis Burgimagistris Consulibus et
rectoribus opidi de aemster<lam factam ceteraque
narrata et ordinata in literis quibus h eè nostra pre
sens Iitera confirmationis est transfö"a plenius con
tinentur ex certa scientia ratificamus et approbamus
ratam et firmam habem us et deinceps ,inperpetuum
inviolabiliter volumus in quantum in nobis est ob
servari ac eadem auctoritate nostra ordinaria confir
mam us nostrarum testimonio literarum. Datum anno
domini millesimo quadragcntesimo qninto decimo
in crastino Bonifacii.
( Was get :) JO. HONDERTMARCK.
(Beide deze briever,, zijn gezegeld met uithangende
zegelen in roode was)
Een handschrift op pergament in 4 °. berustende
in de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenlwge (n•.
324). Dit handschrift bevat ceue k ronijk , g·ewoonlijk
genoemd Fasciculus temporum, loopendc (in dit H. S.)
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nn de schepping der wereld tot aan het jaar 1 447 ,
welk jaar tevens het tijdstip schijnt aan te duiden ;
waarin dit afschrift vervaardig·d werd ; immers ge
looft men , dat tijdstip omstreeks de helft der -vijf
tiende eeuw te mogen bepalen. - Aldaar leest men
op bi. 27. « Anno dni 1342 contigit de infirmo cöi
cante in aemstelredä id miaculiï de venerabili saë
mento. n

Aitctoris incerti CHRONICOII TIELENSE , naar het oor
spronkelijke handschrift uitgegeven door Jou. om.
vA11 LEEUWEN. Traject. ad Rhen. 1 789. In zijne voorrede
(XVIII.) toont VAN LEEUWEN aan , dat de schrijver van
dit Chronicon niet later kan geschreven hebben , dan
eenige weinige jaren na 1450. - Part. alt. pag. 33 9 :

Quod in Amsterledam quidam infirmus accepto
sacramento pro viatico evomit illnd in ignem ,
quod mansit inustmn et integrum.

Anno Domini millesimo tricentesimo quadragesimo
secundo , decima quinta die mensis Marcii , accidit
quoddam gloriosum miraculum in opido Arnsterle
d ammi , quidam enim infirmus jacens in lecto acce
pit sacro Sanctum co�pus Domini � m� in Yia_ticu�n , qui
nausians ex infirnntate evomu1t 1llud m 1gnem ,
quod ex ord inacione divina illesum et in ustum p �r
mansit , pro quo in eodem loco fundata est ecclesia ,
et sacramentum idem adhuc ibidem salubriter ser
vatur pro memoria miraculi.
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Rerum , familiarumque Belgicarum Chronicon
magnum. Francofurti ad Moen. 1 654 - cc auctore vel
collectore ordinis S. Augustini prope Nussiam. » 
Dit chronicon eindigt met het jaar 1474 ; op bladz.
229 zegt de schrijver: « Sub isto pontifice (JOA!l!IE n11
ARKEL) ut nonnulli scriptorcs tradunt , contigit mi
raculum in oppido de Amsterdam circa sacramentum
altaris , unde quotidie miracula et peregrinationes
ac vota hactenus fi unt , quod ob proxitatem non per
sequor. »

Een Handschrift op papier , in 4°. , berustende in
de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenh age en bevat
ten�e het zoogenaamd Goudsch-Kron ijkje.
�lt Handschrift (dat compleet is ' ofschoon de pagi
nermg met CLx aanvangt) loopt tot het jaar 1477.
In het jaar 1478 werd deze Kronijk h�t eerst te
Gouda door GER A R D LEEU gedrukt en naderhand met
aanteekeningen uitgcg·even door P. scnrVEarns ; men zou
dus kunnen aannemen , dat dit H. S. in het jaar 1477
vervaardigd werd , te meer wanneer men in aanmer
king _ neemt , dat en het schrift en de watermerken
in het papier tot dien t\jd moet�n gebragt worden.
Op hl. 65 (gemerk t c c x x i i i) leest men:
'' Int iaer ons heren d usent c c c en x l v i i doe ghe
.
sc1ede dat mirakel in die stede vä amsterdam van
dat Heylighe Sacramente. »
Chronyk van JAN

VELDEIIAER ,

bij hem te Utrecht gedrukt
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in den j are 1480 , en naderhand te Leiden uitgegeven
door M. z. VAN BoxnonN. 1650. In de eerste uitgave bi.
301, in de tweede Ll. 78 , sta at het volgende : << In den
j aer ons Heren M. c c c. XLll. soe ghesciede in die
stede van Amsterdam een groot mirakel van den
heylighen Sacrament , dat een sieck mensche ontfan
ghen hadde en ouer gaff en int vuer ll·hegoten wert. »

Cronica de Hollant, geschreven door een t\jdgenoot
van MAXUIILJUN l. » anonymi Maximiliani I requalis , ,,
alzoo op het einde van de 1 5 of in 't begin der 16
eeuw. Ap. MATTH. analect. Tom. V part. I in 4°. pag.
557. - Aldaar leest, men : <c A uno Domini c 1 o. c c c.
XLII conti git in Amsterdammis ma 1pmm miraculum
de venerabili sacramento , quod quidam infirmus sus
cepit , evomuit , et effudit illud in igncm. »

Een Handschrift der Koninklijke Bibliotheek te
's Gravenhage, in folio op papier geschreven en tot
titel voerende : » Annalinm P. Comelis sonii Bocken
bergii Patricii Goudani. Tom. III ab anno Christi 1.300
usque ad Annum 1 482. 88) . - Aldaar leest men op
het jaar 1345.
" Scriptor Annalium nostrorum Vernaculorum multa

88 ) Petrus Cornelis.zoon van Bokkenherg, geboren te Gouda
in 1 548 , overleden te Ldjden 17 Januarij 1617 , werd in 1591 his
torieschrijver van de Staten van Holland. llien zie verder over
dezen schrij ver P a q u o t , Mbnoires pour servir d l'histoire litt4-

raire &c. lom. 3

in 8°. p.

1 32.

l
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fide superantia memorat de EuchariitÎa hoc A•. 1 345
die martis ante Dominica Palmarü Amsteledami ah
egrotante euomita , et in igne conseruata. Cap. 10.
Dist. 2,3 » 89 ).
In eene kantteekening leest men : » Eucharistia,
portentosa Amstelodami. »

Een Handschrift (ons ter inzage gezonden) ten titel
voerende : AN0NYil!I scRIPTUM De llollandiw oppidis sed
prwcipue et c1Hn cura de AMSTER0DAMo. Op den kant
staat geschreven : Vixit author quisquis,est ante een
turn et quod excurrit annos ; id quod ex hoc scripto
colligitur descriptum manu Arnoldi Vinnii AO.
16 l O. » - liet door VINNIUs bedoelde staat op bladz.
19 van zij n handschrift. Aldaar leest men van het
Karthuiser-klooster : ante centum annos fundatum. Op
den kant is door de hand van vrNNrns , geschreven:
» A 0 • 1393 quod mihi constat ex Archi vis vixit ergo
hic author ante annos centum et quod excurrit. » In een g:cschreven Journaal van het gemelde Kart
huiser-Klooster zelf wordt de stichting van hetzelve op
gegeven in 1 392. - liet onderhavige handschrift is eene
copij van den » Anonymus » , in 16 1 1 door P0NTANUS als
aanhangsel tot zij n werk uitgegèven. Tusschen het ge-
drukte bij P0NTANUS en het in 1 6 10 geschrevene door
vINNrns is , zoo ver het hi eronder aangehaalde betreft ,
89) liet werk door B o c k e n b e r g hier aangehaald is de oude
Jiollandsche-Chronijk , meestal genaamd de Divisie-Chronijk.
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geen onderscheid , dan dat het eerste enkel 84 , en
het ander 1484 heeft.
» Est quoque in eadem parochia capella venerabilis
Sacramenti in qua Sacramenturn in eodem loco rnira
culose in i g-ne inventum innurneris quotidie coruscat
miraculis. Qua cappella anno 1 452 90) in festo Urbani
exusta , idem Sacramentum exusto linteo serico , quo
ciborium tegebatur , rursum illresum inventum est.
,, anno 1 345. 17 Kalend. April. contigit in Amster
dam mirac ulum venerabilis Sacrarnenti , quod quidam
infirmus , postquam susceperat , evomens in mag
num ignem cum tota putredine , quam infirmus eje
cerat proj ectum , die altera illresum repertum est , quo<l
in sacro loco multis quotidie coruscare miraculis dig
noscitur , quem locum in Amsterdam Dominus m ira
c ulose elegisse se ostendit : et est idem in quo dic
tum miraculum contigit.
Ea cappella in melius nunc remdificata & ampliata
inter pulcherrirnas Ecclesias numerari potest. Ad quam
voti gratia ex remotis provintiis , plurimi dietim
concurrunt &, pr:csertim in mari periclitantes , dona
plurima iu auro et argento afferentes. !Uaximilianus
eti::uu illustrissimus Romanorum Rex anno 1484 in
Hag·a C�nnitis letali infirmitate percu ssus , emisso ,oto
Sacramentum in Amste1 dam ,isitaudi , subito inspe
ratm sanitati restitutus est : unde haud ingTatus so90) Op den kant •taat met dezelfde hand i;cschrcven : sed iit
Vemacul. 1 472.
10

/
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luto paulo post voto, cali.cem cum sacerdota)i indu
mento et candelam ceream immens::e magnitudinis
in eodem loco obtulit. In eadem Capella sunt sex alta
ria , plurima ornamenta preciosa. Huj us sacramenti
inventionis solemnitas cum processione pulcherrime
in rei memoriam celebratur feria 4 crispiana (chris
tiana) medio Martio. »
In het h ierna te melden handschrift van 1 598,
getiteld : Lamberti Cornelii , &c. , komt bladz. 1 60 en
volgg. eene vertaling voor van het Anonymi Scrip
tum met het opschrift : corte beschr{jvinge van am
sterdam gedaen o uer hondert jaer ; welligt de zelfde
die VINNIUS in de kantteekening aanhaalt. « sed in ver
naculo 1472. » Deze vertaling is eensluidend met die ,
welke achter de Hollandsche P0NTANus gevoegd is. Zij
verschilt aanmerkelijk met het lati.fn : de geheele
alinea : anno 1345 - contigit is er weggelaten ; en
daarenboven wordt er gezegd , dat in den bra nd van
1472 ( 1 452) ook de ciborie gesmolten is. Beiden komen
echter overeen , dat de H. Hostie ongeschonden bleef.

Chronicon J0AN. A LEYDis ; edid. FRANc1sc. swEERTIUS. Fran
cofurti. 1 620. Het oorspronkelijke is door A LEYDIS ge
schreven vóór het einde der 1 5e eeuw, doch het aller
eerst in 1 620 in druk gegeven. « l7i:r.it in conventu

De oude Hollandsche of zoogenaamde divisie-Chronyk
in 1 5 17 te Leiden g·edrukt, van welke in de Koninkl.
Bibliotheek te 's Hage eene zeer oude uitgave gevonden
wordt. Het verhaal van het Mirakel is door LE L0l"lG , hl.
1 96, overgenomen, en wordt ook door MARIUS, Amst.
eer , enz. van hl. 57-62, voor het grootste gedeelte
l etterlijk gevolgd. Wij achten het dus onn oodig , dat
verhaal hier af te schrijven.

s1to Harlemensi , sub llfaximiliano lmperatore anno /
Domini , qiio haec scribimus , JUCCCCXCV (JOAN TRI

THE»rns ). Hij vermeldt het Mirakel in het j aar 1345
op Dingsdag voor Palmzondag.

Het boekske getiteld : » Hier beghint die vindinge
van 't hoochweerdige, ende Heylighe Sacrament , int
vier ende vlam miraculoselyc ongequest, ende geheel
geconserueert ; het welcke rustende is binnen der
Stadt van Aemstelrcdam , ende die plaetse wert ge
noemt ter Heyliger Stede. » - Op het einde van dit
bocksk e leest men : » Ende is gheprent tot Aemstel
redam aen die oude syde in sinte annestraet, by my
willem Jacobszoon woonende in Engel,mburch anno
MCCC CCLXVIII den XV dachj unii. » Van dit werkje, het
mirakel-bo ekske o
p·eheeten , bezit de koninkliik
;J e Bibliotheek een exemplaar. LE LONG had er drie exemplaren
van, waarvan twee verschillende uitg·aven , ofschoon
met het zelfde jaartal 1568. Het derde, ofschoon het
zelfde als dat van 1568, wa& zonder jaartal, maar had
,•oor op het titelblad eene plaat, waarin het jaartal 15 1 8 ;
uit welk jaartal h ij niet zonder grond opmaakt, dat
er eene vroegere uitgaaf, en wel in 1 518 moet be
staan hebben. - Het verhaal in dit boekske betref
fende het wonder in 1 345 is nagenoeg de letterlijke
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vertaling: Yan den latij nschen tekst, die bij A LEYDIS
voorkomt. Ter Yergclijking: plaatsen wij beide hier
1ie n•ns elkander :
DIT IS DE COPYE lN DUYTSCE , IIOE

;T IlEYLIGE WAERDIGE SACRA

JIENT HIER TOT

GEYONDEN WEl\T,

OE L\ \ EYl'IO�E SAC R A 11ENTI IN
OPI IDO A JISTELRED UI,

Cap. X.

Auno Domini l.UCCCXL V
feria tertia ante diem Pal
marum erat in oppido
\.cmstelredam quidam in
fi l'lnus , lecto decumbens
1,olens saluti ante � 1 ) sme
providere , petiit sibi Sa
c 1·amen tum corporis Chri
sti per presbyterum rni11i
st 1·ari. Sumpto vero Sacra
mcnto, et a presbytero

AMSTERDAJI

Een wonderlic scoon mi
rakel Cristi, met alre
waerdicheyt te Qntfaugen ,
is billicx niet te verswi
gen, mer met g:antser in
nicheyt des herten aller
menscen te openbaren.
Het geschiede in 't Graef
schap van Hollapt in der
stede van Aernstelredam,
in 't Jaer ons Heeren doe
men screef l.U. CCC. ende
XLY. des dinxstdachs voor
Palmdach, welcke was den
sestieuden <lach in l\Iarti :
Dat eei1 siec mensce, be
gerende te voor sien salie
heit synre sielen, ontboot

f) l ) H ier is blij k baar ecne d rn k fou t : i11 l,d ha11dsel11 i fl stond
icl...c1· a,tl,111,ue : Lij , e1·kortt11g cut iê.

pamm cibi 92 ) post horam
vesperarum dato , coque
retento diu post occasum
solis, tandem infi.mms ille
coepi t vomitum emittcre.
�latronaP autem qua,\ ade
ra n t , et curam infi rmo
pra:!bebant , attendentes de
Sacramento recepto , vomi 
tum in Ynsr. mundo 1·ccepe
runt , Pt in ig·nrm copiosum
mi serunt, et per totam il
lam noctem in eodem loco
propter debilitatcm infi.rmi

ignis ardebat. A ! tera vero
d ie , circa h oram primam ,
una matro11arn1 1 1 snrg:ens
e kcto , et parvulo puero,
quem habeba t, ,Pstito, cum
debrret sterrn�re lectu m
s uum , tantam per omnia

den priester, ende ontfinc
dat heylige Sacrament,
cort na Vesper-tyt , ende
hieltet in langen tyt na
der Sonnen ondergane.
Daer na beg:an die sieckc
meosce op le g·euen ende
te coren; ende dic Vrouwen
die daer bij waren , ende
s1 ns waer namcn, aendenc
kende van den hey lig:eu
Sacrament, dat hi ontfan
g:en hadde, namen dat hi
ouerg·af i n een rcyn vat ,
ende gotcn't in een groot
v uer. Dat vier barnde alle
die nacht door, in die self
de s tede, overmits cranc
heit des siecken mensces
Des anderen daecl1s, om
trent pricm-tijt , stant op
w ten bedde een van dien
Vrouwen , ende doe si hacr
ionck Kint g:ecleet haddc ,
end e soudchacrbcddc sprei
den, g:euoelde si so gTote

92 ) Beze omsta ndighe id vinden wg ne1·gens aa11geteekencl ; " dligt
is het eene mi,stclliug : ciii i u pi.iat, van siói.
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membra sua sensit frigi koude doer alle haer leden,
ditatem , q uod se continc re dat si haer niet. mocht ont
uou poterat, et ornuia houdcn,endealle haer leden
mem bra sua pr::e nimio fri worden riende , ouermits
gore riguerunt. Festina vit dye grootc coude. Hier om
ergo ad ignem, ut calefa haeste si tottcn viere, om
ceret se. Ipsa vero ape haer te wermen. Ende a ls
riens i g:nem, vidit mani dat vier ontdaen was, sach
feste in medio flammaru m si openbaerlic in 't mid
hostiam albam , et inte den der vlammen, eene
gl'am, talem in forma et witte hostie wten midden
claritate , qualem inter ma des vicrs , ende si geheel
nus Sacerdotis unquam was sulck danich in forma ,
ende claerlic als si ye ghe
sien hadden in des Pries
ters handen in den Outaer.
viderat in altari. ]}latrona Als die Vrouw e dit sach,
illa attonita mittens ma wort si verscrict ende on
num suam in ardore ignis uerua ert stac si haer haut
intrepida, hostiam de me in die hetten des viers ,
<l io ignis extraxit, nihil encle nam die hostie wten
omnino de ardore ignis sen m idde n des viers, te mael
tiens l::esionis. Hostiam au geen sericheit voelende van
tem eductam , quam sensit die bran t des viers . Mer die
frigidam , ex una manu in hostie, die si wtcn vier ge
alteram posuit, et statim nomen hadde, dien si ge
vidit , quod totus ille color uoelde coud t te wesen ,
albus et splcndidus in co heeft si geleyt wt die een
lorem alterum quasi ex hand in die ander ; stap-
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adustione mirabiliter mu
tabatur. Matrona illa ni
mium pavescens vocavit ad
alteram matronam, qu::e
tsecum in eodem moraba
tur huspitio, dicens sibi,
ecce, habeo in manu mea
corpus sacrum Domini nos
tri Jesu Christi, quod ma
nu mea ex isto igne extraxi,
et dedit alteri matronae in

manu sua. lila autem cor
pus sacrum posuit in panno
mundo, includens in cista
sua. Post unam horam in
travit maritus illius matro
nai, cui matrona omnia qu::e
acta fuerant , per ordinem
narravit,quirequisivit abea
ubinam sacrum corpus Do
mini deposuerat. Qu::e re
spondit,in cista.Quo audito,
petiit sibi ostendi. Quo sibi
o�teneo,posuit in manu sua,

hans sach si, dat die witte
claer verwe al heel see1·
wonderlyc
verwandclt
wert in een ander verwc ,
g:elyk die brant des viers. /
Des so wert de Vrouwe seer
veruaert, ende riep tot haer
een ander Vrouwe , die met
haer woonde in 't selfde
huis, en seyde haer: Siet
ic heb hier in myn hant ,
dat heylige lichaem ons
Heren Jesu Christi, dat ic
met myn hant genomen
hebbe, wt dit vier; ende
si g·aft dye ander vrouwe
in haer haut. Die Vrom� e
leyde ' t heyli g:e Lichaem in
een reyn doec , ende be
slotet in haer scrine. Een
corten tyt daerna quam
dies Vrou wen man te huys,
ende die Vrouwe vertelde
hem alle die dingen , die
daer geschiet waren. Die
man vraechde vaH haer ,
wacr si 't hcylis:c Lichaem
g:eleydt hadde "? Si ant
woorde, in 't scry ne. Als h i
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tangens digito suo. Quo
tacto , videbatur sibi sen
sibiliter , quod corpus sa
crum sursum et deorsum
in manu sua ad tactum
suum , quasi ad instar cor
dis lucei moveretur. Viso
hoc miraculo , vir ille ve
hementissime territus red
clidit uxori corpus sacrum ,
statimque ipsi demandan
tes presbyterurn , narrave
run t ei omnia per ordinem
qure gesta erant miracula ,
monstrantes illi corpus sa-

crum in cista . Quod ut vi
dit presbyter ille , graviter
ingemuit, et corpus sacrum
in pyxidem posuit. Volens
autem presbyter pannum
illum lavare in quo sacrum
corpusposit um fuerat, cum
rediisset ad cistam , invenit

dat hoorde , begeerde hi ' t
heilige Lichaem t e sien.
Ende doe hy 't sach nam hy
't in zyn haut, ende roerdet
met zyn vinger. 'Doe hy 't .
geroert hadde , doch te h em
geuoelic , dat 't heylige Li
chaem tot zyn roeringe in
zyn hant opwaerts ende
nederwaerts beroert wert ,
gelicker wijs '� herte van
een snoek , als si opgedaen
is. Als dit m irakel dye man
sach , wert hy sonderlinge
seer veruaert ; hi gaf sinen
Wiue weder 't heylige Li
chaem ons HereIJ. Daer ont
boden si den Priester , en
de seyden hem wat daer
gesciet was , ende toende
hem 't heylige Sacrament
in die kiste. Ende als hi
dat sach versuchte hi hem
seer swaerlic , ende leyde
't heylige Sacrament in de
bosse. Mer doe de Priester
wonde wasscen den doec ,
daer 't heilige Sacrament
in gelegen hadde , end e
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pyxiclem cecidisse , et cor
pus sacrum abesse. ·Quae
rentes vero presbyter et
matrona corpus sacrum in
ci sta non invenerunt , nee
ea via invenire potuerunt.
Sequenti vero die matrona
illa cistam aperiens inve
nit manifeste hostiam sa
cram in panno mundo su
per cussinam j acentem.
Demandavit ergo quam ci
to presbyterum , qui venit ,
et corpus sacrum intima
cum devotione in Eccle-

siam reportavit. Deinde
vero post duos dies vir il
li us matronre , quia inhi
lJuerat uxori sure , ne mi
racula gesta alicui diccret ,
sed ea occulte in se tene
ret , scdens j uxta ignem ,
et habens infau tulum in

weder quam tot die kiste ,
vant hy die bosse geual
len en 't heylige Sacrament
was wech. Daer sochfen die
Priester ende de Vrouwe
't heilige Sacrament in de
kiste , mer si en vondcns
niet , noch op die tyt en
mochten sys niet vinden.
Mer des anderen daechs loec
die Vrouwe die kiste op ,
ende vant daer openbaerlic
in liggen 't heylige Sacra:
ment in een schoen doec
op een kussen. Daer out
boot si den · Prieier sonder
marren ; ende hi is geco
men , ende heeftet heylige
Sacrament met grooter de
uotien ende waerdicJu,it
weder gebrocht in die
kerk. Twee dagen hierna ,
die Man dies Vrouwes ,
(want hi haer verboden
hadde , dat si d ie mira
culen die daer geschiet wa
ren niemant en sonde seg
gen , mer si se heimelic
onder haer soudc houden ; )
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g·remio suo , corripuit uxo
rem suam pro eo , quod
res gesta devenisset in ver
ba hominum , imputans
illud uxori su:P. Quo fac
to , statim infantulus ille
cecidit mis�rabiliter ex
gremio suo , morho caduco
ea vice , et postea duabus
vicibus aliis , &, horrihili
ter torquehatur , donec vir
Pt uxor sua , et quam plu
res amicorum suorum duc
ti poeniteniia , Sacramen
tum corporis Christi cum
suis ohlationibus , nudatis
pedibus . et exutis camisiis ,
in Ecclesia devotissime vi
sitassent. -

daer hy sadt hy den vier ,
ende hadde zyn kint in
zyn schoot , so herespede
hi syn Wyf. Ende verweet
haer dat , ouermits haer die
lieden kallen van dat won
der dat daer geschiedt was.
Als hi dit dede , tehant
viel dat Kint iammerlic
wt syn scoet , veruaerlic
gequelt metten vallenden
euel ; ende ' het haddet
daerna noch twe warf , ter
tyt dat die man ende syn
Wijf ende veel van haer
vrienden met herouwe de
uotelyc versocJ;tten 't hey
lige Sacrament wollen en
de harvoet met haer offer
handen in die kercke.

RENER I SNOi , de rebus Batavis , lib. XIII. (in F. Sweer
tii annal. edit. 1620.) Deze schrijver , die in 1538
o verleed , vermeldt in zijn werk , h1. 121 , het volgende :
,, Sub hoc Comite (Guilielmo IV) . . . . Amsterodami in
venta Eucharistia , vomitu a valetudinario ejecta, in
que ignem projecta , mirum relucens ; quam ex eo in
templum illatam magna hodie mortales in veneratione
habent . "
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Een Latijnsch Getijden-boekje , dat van de g-rootste
zeldzaamheid is , en van welk een exemplaar op de
Koninkl. Bibliotheek te 's Hage gevonJen wordt.
De titel van dit werkje is omgeven door eert ver
sierden , in hout gesneden , rand , vertoonende boven
aan het Amsterdamsche wapen tusschcn de symbola
der Evangelisten MATTH EUS en JOANNES (de Engel en de
Arend) ; aan den beneden kant de symbola van MARCUS
en LUCAS (de Leeuw en de Os). De titel zelf luidt als
volgt : Succincta enarratio miraculon11n quw gloriose
operatus est dominus per venerabile Sacramentum ,
in Sacello sacri loci in Amstelredam , excerpta ex libris
et literis per notarios et sigilla conjirmatis , in quib 11s
miracula ipsa plenius declarantur : d. i. " Beknopt
verhaal van de mirakelen , welke de Heer tl oor het eer
waardig Sacrament , in de kapel van de heilig:e Stede
te Amsterdam , heerlijk g·ewrocht heeft , getrokken
uit boeken en brieven d oor notarissen en zegels be
vestigd , in welke de mirakelen zelve vollediger ver
klaard worden. "
Fol. 1 in verso i s geheel gevuld door eene houtsneê
plaat , welke de voornaamste bijzonderheden van het in
134 5 o·ebeurde 1'1irakel voorstelt. In het midden van de
plaat staat eene nis of schoorsteen , wa � r hoven het
wapen van Amsterdam , met het onderschrift : « Am
sterdam " ; ter linkerzijde van het wapen leest men
het jaartal 1 5 18 , en ter reg:ter zijde het monog-ram
ma van den houtsnijder JOAN. WALTER VAN ASSEN - aan
dezen wordt het ten minste g·ewoonlijk toegcschre-

'
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ven , ofschoon som mige Bi1liophilen van een ander
gevoelen zijn. - Beneden ter linker zUdc van de nis
ziet men den zieke , welke de genuttigde Hostie uit
braakt in eeHen schotel , dien eene vrouw hem voor
houdt ; ter regter zijde werpt de vrouw het uitbraak
sel van den schotel in een vuur ; en onder aan de
nis zelve , op den voorgrond , heft de vrouw de on
beschadigde Hostie uit het v uur , terwijl aan de regler
zijde daarvan twee engelen in knielende houding en
met gevouwen handen het Heilig Sacrament aanbidden.
Fol. 2. (met de signat. A ij) bevat eei;ie opgaaf vau
de antiphonen , responsorien , psalme n , enz. , die op den
feestdag « in commemoratioue Sacramen ti , " bij de ure11
van het officie moeten g·elezen worden. Zij zijn meeren
deels genomen uit het officie van H. Sacra mentsd ag.
Op fol. 3. leest men het slot van d en bevestigings
brief door de )Iagistraat van .dmstellan</, en Amster
dam afgegtven ; als ook den inhoud des briefs van
den Bisschop JoAN�.:s 1,an Arkel. Een en ander heb
ben wij hiervoor reeds opgegeven ; zie bladz. 1 2
en 13.
Foll. 4-7 bevatten de latijnsche brieven van de
bisschoppen FREDERIK en GEORGrns ; zie aanteek. 64 en 65.
Fol. 8. staat boven aan het · volgende : Contentztm

literarnm historie inuentionis et conseruationis ter
sancti ac venerabilis Sacramenti in medijs flammis ,
per lectiones distinctum 'l't tempore solemnitatis ac
ver totam octauam officinm integre de eodem dici
possit ; d. i. « inhoud der brieven , betreffende de
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,·inding en de bewaring des driewerf heiligen en
eerwaardigen Sacraments in het midden der vlammen
zi'H') afg·cdeeld in lessen , da t op den feestdag en ge
d urende het octaaf het officie van hctzel-vc gchee� kan
gelezen word en. )> - De indceling is als volg-t : op den
frt's tdag zelven , d en zondag onder het octaaf en den
a chtsten dag zijn telkens zes lessen aang·ewezen (voor de
1 e. en 2e. nocturne) ; op de overig·e dagen onder het
octaaf iederen keer d rie (voor de 2e. nocturne).
Fol. 12 is geheel vervuld met eene houtsneêplaat,
voorstellende het wapen van Amsterdam.
Op de laatste bladzijde lezen wij Excusum Amstelre
dami , in Antiquo latere , in 1nco diure Annre , per
me Guilielmwm Jacobi , sub in tersignio arcis Ang elicre.

Niet slechts uit het onderschrift van den brief van
van Egmond (die in 1 559 gestorven is), maar
uit de zamenstelling van het boekje zelf blijkt , dat het
ni et vóór 1 555 in het licht kan verschenen zijn. Im
mers uit den brief van FREDERIK van Baden vernemen
wij , dat vóór dien tijd de getijden van het ll. Sacra
ment alleen gelezen werden op den dag zelven Yan
het feest en op het octaaf, en dau nog maar als er
geen ander feest inviel , want deze laatste beperking
wordt door den bisschop opgeheven. Van de overige
dagen onder het octaaf is volstrekt g·ee11e spraak.
Deze vergunning werd eerst i11 1 555 verleend door
G EORGils van Egmond , en wel op dezelfde wijze als
door zijn Yoorganger bepaald was opzigtcns den dag
:ielven e n het octaaf; zoo dat ook voor die dagen de

GEORGil!s

Il
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i 1 1 \ a l lende feesten mogten ve rschoven word<'n , met
uitwude riug alleen van 0. L. V. Boodschap. Daar nu
het ond e rhavige boekje is ingerigt., om voor alle de
d agen van het octaaf gebruikt te worden , is h et
zt> ker niet eerder zarneugesteld dan in 1 555, altham
niet in dien vorm zoo als het hier voorkomt. illen
kan e venwel geruste l ijk aann e men , dat het op het einde
va n dit , of in het b egin van het volgend jaar in het
licht ve rsch enen is want daar de v erg·unning des
bisschops op d en laatsten Augustus g ege ven is, zal
er wel gezorgd zijn , dat tegen de Vaste , van het vol
ge11d jaar van die vergunning gebruik koude ge
maakt worden.
Doch hoe nu hiermede over e en te brengen , dat
de houtsn eèplaat, die op d e keerzijde van d en titel
geplaatst is, het jaartal 1 5 1 8 draagt ?
Dat deze plaat reeds in 1 5 1 8 z"u ge�ned l'n zijn ,
om eerst in of na 1555 gebruikt te worden , is niet
aannemel(ik. Waarschijnlijk er is h et, dat e r , of van
de Su ccincta narratio , ma:1r in een anderen vorm ,
M van het hollandsche l'!lirnkel-boekske , zoo a l s
1, E LONG ' 3 ) meend e . i n 1 5 1 8 e en d ru k i n het l i cht g·e
g·even is , en wel denkelijk te Amsterdnm d oor 0000
PETRI i n Eng·h f'lenburch (arx ang r?lica). Hetgeen aan dî t
vermoedl'n z ee r veel grond geeft, is , dat genoemd e
dl'ukker i n een werkj e getiteld : Passio domini nostri
Jes u Christi , etc. Amsterdam , 1 523. in 8° ., houtsueè93) Jlist . Besch r. bi. 199.
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p l aten geb ru ikt heeft, gesneden d oor den zdfd en
.TOAN. WALTER vA'/i ASSEN, of althans met hetzel fd e rno
nogramma voorzien , en alle blijken dragende Yan
d oor de zelfde hand gesneden te zijn . en dat hij , 't
geen nog sterker hier voor pleit, de zelfde houttineè
plnatj cs van de ornamenten op den ti tel (het wapen
Yan Amsterdam en de symbola der EvangdistPn)
ook. gebruikt h�eft op d en titel van : « Dat geheele
Nieuwe Testamèt recht grondel : ck verduissc hct , enz.
g·eprent tot Amstclredam. Bij DOEN PIETERSOEN in Engh e 
lenburch. 1 526. in 8 ° .
"\,V anne er men nu bedenkt, dat GUIT,IELMH JAcour iu
1 555 gedrukt h ee ft m et de z elfde pl aten e n in het
zelfde huis (sub intersig -nio arcis angel,icm) . w aari n
in 1 50fi, 1 523 , 1 526 en 1 527 DODO l'ETRI <l r uktP , clan
zou men kunne n komen tot het denkbeeld, da t dt'
e e rste den laatsten als boekdrukker opgevolg·d is , en
met diens drukkers werktuig en ook de houtsncêpl a
tcn hee ft ov ergenomen en de in of omtrent 1 5 1 8
gebruikte plaat, ook gl'bezigd h eeft voor het werkje,
dat hij in of na 1 555 in het licht h eeft gegeven. Die
vroegere uitgaaf is ons echter n ergens voorgekomen .
Een exemplaar van de hi.erhoven beschreven uit
gave kwam voor op de verkooping de r boeken van
KONING , in 1 828 , en gol<l daar f 60.50. Zie_ Cata 1 .
(Koning) bl. 79, n ° . 288.
Het verhaal van het wonder in 1 3 4:'i zu l l en W\J
hier uit dit boekje niet afschrijven. Ofsrhoo n het
woordelij k verschilt met dat van A LErnrs , is de' m-
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houd , met alle omstandigheden , volmaakt dezelfde ,
zou dat beiden uit dezelfde bron schijnen geput te
hebben.
PETRUS OPMEER , gestorven in 1 595. In zijn werk ge
titeld : llistoria 1'Iartyrum Bata vicorum , pag. 165
lezen wij :
» Ji.�t hoc nomine (saeer locus) ad Ambsteldarn via
vitulina sacellum mag·nitudine conspicuum , omnique
ornatus genere decoraturn ; ad cuj us septentrionale
latus Sacrari um mysteriis corporis Dom,.inici conser
uandis ideo supra fucum cinercsque sacros fuit con
structum , quod eo in loco diuinam Eucharistiam ,
quam pridie :.eg:er euomucrat , e mediis flammis il ke
sam incontaminatamque matrona q uaJdàm rniraculo
territa eripuerit. Quare &, amburbalia Eucharistiai quo
tannis celebrant ur die l\Ierc urii ldibus qircitcr l\Iar
tiis : &, singulis !Uerc urii diebus , m ulto ibi cum lu
mine hymnus laudcsq ; Chris to decantant Sacerdotcs
sacraquc faci1rnt. Aduentant illuc itaque s:.epius , &,
ci ues percg:rinique ; qui rit u vcterum Christianorum
Sacrari um istud circ umcunt Deum Opt. lnax. cum
pro corpore ac animac salute , t um etiam pro exter
nis bonis sedulo precantcs. Qurn à diuina benignitate
ipsos plerumq ; couseqni , testantur sulennes gratia
rum actiones ; ostilla quoque certa , &, vota E ucharis
ti:n donaria. Nam pars oculorum auriumue , alii ma
n uum ac pedum , alii vero mdium nauiumque semius
tarum aut scopulis quasi illisarum simulachra ex a .. .

gento aliaue materia confccta &, parietes circ um
circa ibidem suspendebant. »
E.-.n Handschrift op welks ti telblad « Lamberti Car
ne/ij Filif scriptus ah eodem et a patre eius 11Janib11$
&uis propri.fs et a matre eius curatus s um , impingi
dnobus florenis anno 1 598.
Lambertus optio L. Corn. f. Amstelo batav us.»

Op den rug staat : « Oude Handvesten Privikg:ien
enz. en andere oudere aanteekening:en waarvan veele
betreffende de stad Amsterdam van den jare 1400
af tot het j aar 1 578 toe.»
In dit handschrift is fol. 88 , onder den titel :
Kortlyke gecliiedenit1sen (2e. kronijk in 't zelfde reg·is
ter) , het volgende opgeteekend : « Anno 1 345 d f'ti
dincxdach voor palmsondach geschiede dat mirakd
binnen Amsterdam aent h. sacrament twelck va n
een crancman (genuttigt synde) int vier gcspog<>n
was en daer in onuerteert bleef.» - Op de keerzijde van
hetzelfde blad staat eene kantteeKening: , door de
zelfde hand geschreven : <e Anno 1 452 op s. Urbanus
dach verbrande bijna de halve stede van Aemstel
redamme met de Capelle g:enaemt ter Heiliger stede.>>
Het blad daaraanvolgend e leest men : <e 1 540 opten
1 3 dach au gusti quam de K. m at selver in pcrsone
tot Amsterdam daer hij oerlyck met groter triumph m
inghehaclt wert» "')
94) De •chrijv er verwa rt hier den naaon van Keizer }I a x j m i l i a a n

J. 1. PONTAN US.
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Rerwm et urbis Amstelod. llistoria

1 6 1 1 . - Bladz. Hi vindt met het volgende : » Alterum
ab hoc , in vi tdlina platea , templ u m , hagiotopus scu
S'.IC()r loc us dicitur. JUulto iel superiore minus est ,
atfabrJ nihilominus atqu() apta mensnratione ita fac
tum , ut pl urima undique l ucJ collustratum prteci
pue loc um c o m m �nclat. Sac :ll u : n olim fuerat occa
sione ej usmodi conclitu;n ; q uod , anno 1 345 , cum
altis adh uc Papis:ui ten�bris hominum mentes occu
parcntur , host ia , q uam eo loci mg:cr sumsisset atque
ü,tle foco assiden,; vomi tione inter cmt era in i g:nem
rejccisset , post ero exinde die illa illmsa i�1t�r cincres
rcperta fuerit. C ui et hoc accessisse aiunt mirac ula ,
q uod sacdlum idcin (chap�llam tune vocab:rnt) cum ,
anno post 1452 , exorto forte fortuna incendio peni
t us deflag:rasset , eade m ista hostiola , exusto licet
velamine scrico , quo intect,1 Hicroteca erat , denuo
ill::esa atque inviolata rcmanscrit. Hinc ipcrebuisse
n undinationes s'.lcrificulis , cxtruct u mquc in eum pos
tea , q uem videmus , moduin , nihil mirum apud cre
dulam prmsertim , ac fascino supcrstioni s inbubina
tam plebccula1n , qme huc assidue ex dissitis etiam
locis , confl uens , non vota tantum et proces , scd
a urum prrecipue et opes deferebat. l\hximilianum
q uoque Romanorum Reg:em Belgicfeque universm Prin-

met dien van KrnEL V. De eerste was reeds in 1519 overleden ,
terwijl de laatste werkelij k. in 1 5 10 te Amsterda1n is ingehaald.
Vergel. W a g e n a a r , D. I hl. 251.
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cipcrn , anno 1 582 , dum llagm comitis graYi ler de
c u mbcret , facto Yoto sac rum hunc loc um YÎs··nd i ,
s mitati subi to rrstitutum na rrat Anony mus , atque i nde
sol uto voto dona in g·entia g:rato obtulisse animo. »
Dri e jaren l ater ( 1 6 1 4) werd eene hollandscl\,c ver
t etlin 0o- van roNnNus werk uitg· c gcven , d ic hier en
daar met het oorspronkel ijke nog al verschilt en voor
al tegen de Katholieken minder scherp is. LE LONG
beweerde tegen )IARJ U S , dat PONTANrs aan die verande
rin g geen deel had. » Doch d e Lat&"nschc - zegt
hij - heeft Pontanits eygentlyk gpschreven , maar niet
d e Ne derduytschc , want de oversettinge is door Pe
trus Jllontanus geschi edt ; en m ogelijk heeft de Boek 
verkooper desc woorden wat laten versachten , opdat
desc Beschryvinge met minder
de R oomsc!wcsinden
b
aanstoot mogten koopen en leesen ; andersints weet
ik geen roed en van dese verandering: te bedenken» ' 5) .
Had L E L O M de moeite g·enomen , om den titel n a te
zien , hij zou w•lezen , hebben : » Histo rische Besc!ir.
enz . eerst int latijn ghestelt ende beschreven door
Jorr. 1s. PONTANfül ende bij denselven ook na<lerhand t
neerstich oversien end e op veel plaetsen vermeerdrrt.
Ende nu wt des Autheurs laetste eopye in Ned er
duytsch overgheset door PETRUM MONTANUM. »
GmLLAOME GAZET. L' Histofre Ecclésiastique des Pa y i 
Bas. Valenciennes 1 6 14. - Ilij verhaalt het wonder i n

1345 ; ook den brand in 1 452 en het wonder te de95) Le L o n g , hl. 205.
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zer tijde ; spreekt van het Kerkelijk Officie betref
fende het .Mirakel van Amsterdam, doch voert geen
bewijzen aan.

füaAEus. Clironicon , hl. 361 vermeldt het .Mirakel op
het jaar 1345. n Amstelodami in Hollandia, fcria 3 .
ante fcstum Palmarum sacra IIostia mediis in flam
mis illmsa perstitit : cujus miraculi historia npud
Surium tom. 8 legitur. n
Bij den zelfden schrijver, in zijne Fasti Belg·ir.i et
Burgundici ad arm. 1 622. lezen wij bladz. 1 5 1 .
n Jfemoria venerabilis Sacramenti miraculosi Amstelredami in Hollandi�.

Anno 1 345 sacrosancta hostia, ah mgro cum phleg
matibus ej ecta, et in igncm missa, nee can dorem
a misit , nee ullam lmsionem a flammi s ac'cepit : dei n
cistm imposita stupendis ibidem mirnculis claruit. Do
mus autem in qua p rimum mirac ulum 01.mtigit , in
egregium sacellum , quod locus sacer dicitur est
commutata. Tanti miraculi et aliorum innumeralJi
lium, qme subsecuta sunt, memoria quotannis Officio
proprio a Clero Amstelrcdamensi celebrari solet : quod
officium typis seorsum excusum extat. »

Amstelredams eer ende opcomen door de denck
,caerdiglie miraMen aldaer gescliie d, aen en door
lie � ll. Sacrament des altaars. 't A ntwerpen
bij Hen
dnc k Aertss ens, 1�39. Door noETJo s A noLsWE
RT. De schrij
Ter van dit werkJe , dat door o. D.lPPER verke
erdellil...
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werd toegeschreven ann notswERT , is LEO HRm·s MA RILS ,
Pastoor van de oude zijde te Amsterdam en Overste
van het Beg·gij nhof aldaar. Van blad z. 54-90 spreekt
de schrijver over het H. Sacra ment van l\Iir�el te
Amsterdam ; het overige gedeel te van het werkj e bevat
ecne verlrnndeling over de Eu chnristie, en het ver
h 'lal van wonderen , die, in hetrcld..ing tot het II.
Sacrament des al taars , op verschillende tijden en
plaatsen zijn voorg·cvallen. Het boekj e is versierd
met zeer fraa ijc plaatjes nG ). LE LO:\'G (bladz. 20 1 ) is van
gevoelen, dat zij g·enomen zijn «uit de eerste en
grootste afbeeldingc van 1 5 1 8 , n veel waarschijn
l (jker is het, da t zij vervaarJig·d zijn naar de schil
derstukken op de vanen , die op het B rg-gijnhof nog
bewaard worden. De gToote aftrek van dit werkje
deed een drukker besluiten , om het na te drukken
en de plaatj es te laten namaken. Deze zijn minder
fraai dan de eerste , en vooral daaraan kenbaar ,
dat de hollandsche versj es onder de oorspronkelijke
plaa tj es gcdrul.t , terwijl zr , in den nad ruk , i n de
koperen plaat g·esncden zijn. lUcn vindt ook plaatjes
zonder de hollandsche versj es ; deze zijn wel de
001·spronke l ijke , maar toch later gedr ukt en minder
fraai, daar de drukp laat reeds meer was afg·cslcten.
In plaats van het verhaal uit �1Ann:s, dat in ve
ler handen is , geven wij hier Yan dien schrijver
eene korte levensschets, overg·enorn cn uit de Ker!l6) Ecoi r; e dezer p laatj es worden aan P c t r u s P a u l II s R u h e n s
toe g c8chrcven , aan w ien llI a r i u s zijn w e rkj e heeft op:;ed r,,gl n .
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k." l. lfist. en Otttlied. enz. in fol. D. IY. bi. 1 78 :
« Leonardus Jlarius. , Hoogleeraar in de Godkunde ,

ter Goes in Zeeland gcbooren , was in de Latijnsche,
G rieksch" en Hebreeuwsche taale w el ervaaren , en
daar blj President van 't Hollandsche q ueekschool
te Keulen. Van daar wierd hij te Amsterdam be
roepen , en tot Pastoor van de oude zijde en overste
va u ' t Begijnhof aangeste lt. Ook wierden hem d e
v �orn '.1ainste be diening· e n , als het Dekenschap en
,
'\ 1kar'. �schap van Haarlem , opgedraagen. Terwijle dan
dat hu met te schrijven en mondeling- te onderwij
r;en beezig was , is hij te Amsterdam , tot ieders
leetwezen , den 18 Ootobcr 1652 overleden : hebben
de door zijne ge&chriften en veelYuldigen arbeid
groote diensten aan Gods K erkr gcda:r n . '. . . . . Onder d <,
Vvornaamste vrnohten van iij ne geleerdhcit , vernuft
en arbeidzaam heit , moet gerek ent word.en de bekee
ring van den N.ed erduytschen P-,irgilius Joost P-on del ;
en die van Jakob Ouzeels , die voor deezen Predi
kant was geweest ond er de Gereformeerden. Ja ,
zoo als Jacob de la Torre getuigt, hij heeft d e
voornaamste en rijkste familien van Amsterdam tot
het katolijk geloof hekeert.n
» Hij was uitermate mild j egens den armen : zoo d a t
'er niets n a zijne dood bij hem gevonden wi erd ;
te lfs niet om zijn lijk ter aarde te bestellen : het
w: lk in de Kerk van d e nieuwe zijde begraaven
WJ C'rd. Als het 1 11 a r de K erk gedragen wi er d , was
'er eeu ongelooffel ij ke toeloop van menscheu : en
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wel zodanig da t de menschen geld gavrn om een
plaats op de daken (of l uiffels) te hebben. Hij had
wegens gdcerdhcit en voorzi gtigheit zoda:inige een
achting verkreegen dat de Onkatolijken zylfs , iu
moeyelyke voorvallen , van hem raad quamen vraa
gen. Nauwelijks ging 'er een dag ,,oorby zonder dat
hr in zij ne huiskapelle of ergens in de stad pre
dikte. Zijne zinspreuk was , fortiter sed suariter.
Onder zijne print wierden deeze veerzen van rO'lukl
111 de plaatze van een grafschrift gedrukt :
Dus stichte llfctrius by monde en by geschrilt
Geleerde en ongeleerde , uyt Goddelyke drift.
Nu swygt de mont : nn geeft de pen niet langer in t.
Zyn' sch riften toonen u zyn levendighste print. »

Het der-de eeuwgety van J . VAN VONDEL volgde Z08
j aren na het werkje van 11,1.1uus. Hij bezingt de wonde
ren van 1 345 , en 1 452 , en de genezing: van l!lAXIMILU.H.

S. DE vnrns. De ge heele u!eereld of kronyk der k-r o
nyken. Amst. 1 694. D. IV. bl. 19S , spreek t , ofschoon

spottend , van het l\'Iirakel in 1345 voorgeval len, en
verwijst naar I\IOLANUS ' GUTLl EL'UUS G!ZETli� ' P. CORc'I.
JJ AZA RT en MUToiAERD.

De verschillende grootere en kleinere Besckrijrin
gen van Amsterdam , die wij geraadpleegd hebben ,

spreken allen minder of m eer van het H. Sacrament
van Mirakel en van de II. St:-de ; maar hebben ook
allen m in of meer hun best gedaau . om de wonde
ren te wederleggen , ten m inste tegen te spreken.

1
1

De namen dier werken en werkj es of di e hunner
11ehrijvers, zijn bekend genoeg, dan dat het nood i g·
zoude zij n ze hier op te noemen. Overigens worden
de voornaamste in dit werkj e aang·ehaald.
Het wonder in 1 345 voorgevallen vindt men ook
vermeld op vcrHehillende voorwerp:!n , die hier en
daar, vooral te Amsterdam , in de kerken gebruikt
worden. Zoo ziet men nog op eene zilveren vergul
den monstrans , in de k erk de Boo m , en op eene
zeer sehoone kelk, in de kerk het Stctdhuis van
Hoorn te Amstei·dam , de afbeelding vaµ het 1'1irakel .
Op een zilveren gedreven deur van het tabernakel
kastje , in de kapel van het Gesticht van Barmhar
tigheid aldaar, ziet men eveneens eene hostie in de
vlammen. Ook te Uitgeest wordt in de kerk eene
kel k gebruikt , waarop men verschillende medaillons
aantreft , die elk een mirakel , met l�t H. Sacra
ment voorgevallen , voorstellen : als dat van Assijsie ,
Brussel, enz. Onder dezelve komt ook voor het won
der van Amsterdam met het jaartal 1 345.
Als een gedenkteeken , dat tot herinnering van
het wonder vervaardigd is , kunnen wü hier opnoe
men eene zeer fraaije tcekening , die in het bezit
i s van den Heer LAMBERTS , ecrstè opzigtcr van 's Rijks
M useum te Amsterdam. Boven aan onder een half
rond ziet men cene afbeehling van God den Vader ,
een weinig lager den H. Geest onder de gedaante
van eene duif , en daaronder de Hostie in een brandend
vuur , omringd door aanbiddende En ge!en. Onder
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dit vuur leest n1en : Amstelredami anno 1345, 16 mar
tij, en aan wêers zijde van dit onderschrift : Appa 
r wit Dominus i n - jlamma ignis. Exod. 3. Boven i n
d e lijst van het halfroud ; taat : Sacrament uni l(egis

abscondere bonum est : opera autem Dei revelctre e t
confiteri honorificum e s t Tob. 12. cap. ; en iets lager :
Dens , qui per ignem exaudierit , ipse sit De1ts. 3 .

Reg. 18 . c. 24. - In het midden van d e plaat ,
als op eene schilderij, staat het volgende :

Jesum Ch,·istum
P-e/'1tm deum et hominem
in S. S. altaris esse Sacramen ' o.
Omnis ratio est in virtute JJei : 01nnis scientia in fide :
qo1td possit esse , a JJei potcntia est : quod sit, ab eius voluntate :
quod scimus esse , habemus a1, Ecclesia, qure non errat
et a sc:cra scriptura , qure non fallit.
Q.uod n on capimus , ab intellectus est injirmita te :
q,wd non credimus , a patre mendacii , qui non stetit in ve1·itate.

Hetzelfde leest men daaronder in het Nederduitsch
en in het Fransch ; en lager op den rand : Authore
R. P. D. Cornelio Mnsso Episcopo Biton. (zie over
11usso : 11oo&sTRATEN woordenboek).
Deze plaats is genomen uit eene predicatie van dien
schrijver over het H. Sacrament d es Altaa �s. Zijne
_
preken , die in het ltaliaansch g·eschreven Z\Jn, w er
clcn in het latij n overgezet , door zekeren VAN ISSELT ,
pastoor te Nijmegen, die ten tijde der Hervorming
naar Bolland vlugtte en vandaar zich beg·af naai·
Bremen en Ketûen (zie Halma) ; alwa a r hij de he11
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p·(m 11en vertaling voortzcttede en voleindig·de � 1 ). Onder
de gemelde prekm1 (uitgegeven onder den titel van :
Conciones e 1,angeliorum de dominicis aliquot et festis
,;o/c11tn. etc. Coloniae 1594) komt tom . 2. fol. 55fi
bij eene preek , gehouden op ll. Sacramentsdag 1557 ,
e1·11e kantteekening· voor : AUREus 10cus , waar onder
d t· gcheele bovenaangehaalde tekst te lezen staat.
Behalve de zinnebeelden van Geloof en Hoop, de
Pelli kaan (de liefde), ziet men ook de beelden van
dP H. H. GREGO RIUS ' ADIBROSIOS ' AUGUSTI N [ S en IIIERONYMUS
met eeu i ge spreuken uit hunne werke:u g:etrokken.
l\Ien leest er ook het opschrift van de H. Stede :
Signa et mirahilia , etc. uit DANIEL. Eindelijk ziet men
onder aan de plaat, een schip, het oude wapen van
Amsterdam , met het onderschrift : Amstelrcdamum op
pidnm depopulatum sub Gysherto ah amstel a 0 • lVI.CCC.
XXV decemhris 9 8) ; en aan de andere zijde het tegen
woordige wapen der stad, en daaronder geschreven :
Amstelredamum civitas coronata a maximiliano I im
p,,rntore a 0 • l\ICCCCXC. X februarij.
l\Ien houdt het als zeer waarschijnlijk , dat deze
t PPK. Pni n g gPrn nakt is in d Pn jare 1 745 . ter gelegpn 
lwi d van het vierde eeuwfeest van het H. S:wramen t
van lllirakel.
9i) Vór\r deze preken vindt men de Ic,•ensbeschr\jving "an
Jffusso die een der P-rootste redenaars van zijnen tijd was.
98) �eze onj nisthei:I heeft men te danken aan het dich tstuk :
G hyshrech t va11 Aemstcl.
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§ 3.
'fOELICl!TfäG VAN HET VERHAA L DER WO:\'DER Ell ,
WEDERLEGGING DER TEGENBEDENKI NGE:\'.

Om over de zekerheid van een voorgevallen woudPr
te oordeclen , is het niet altijd noodig, dat de zaa k
als reg tsrraag behandeld worde - dat er ond erzoc h t
worde of en hoe ver het gebeurde van de gewone
wetten' der natuur afwijkt, of ze te boven gaat. Dit
i s dan ook in het onderhavige geval volstrekt on s
plan niet : wij schrijven hier geene verhandel ing over
de mirakelen 99 ) ; en zij, die aan God het regt be
twisten , om de door Hem gestelde wetten te ver
anderen, mogen vrij dit werkj e ongelezen uit hm rn e
handen leggen.
Ons onderzoek bepaalt zich hier, bij gebeurtenis
sen , die ofschoon wonderdadig, als feiten onder het
bereik der waarneming vallen en als zooda11ig,
gelijk iedere geschiedkundige daadzaak, orn!erzocht
en beoordeeld kunnen worden.
Op zich zelf is dit onderzoek niet moeijelijk ;
want zoo ooit eene daadzaak, op geschiedkundige
gronden, gemakkeljjk te bewijzen is geweest, is het
zeker die van het H. Sacrament van 1'Iirakel te Am99) Die over dit punt iets lezen wil , raadplege : Systcm der
göttlichcn Thatcn des Christenthums , u. z. w. van F. X a ,· e r.
D i e r i n ge r. Mainz. 1841 .

13 6
/lterdam. Alleen de bedenkingen , die men ru im twee

eeuwen later begonnen is daar tegen op te werpen ,
hebben dit onderzoek eenigz:ns verwikkeld ; zonder
deze toch behoefden wij slechts te verwjjzen naar de
bloote geschiedenis.
Eene overlevering va·o twee hond,wd drie en der
tig jaren , die , op de plaats zel v e en daa r b u iten,
door u :emand tegen gesproke n , en door a l l Pn zonder
onderscheid geloofd werd , zou reeds een groot be
wijs zijn voor de echtheid eeIJ.er vroegei·e gebeurtenis ,
l\1aar wanneer die overlevering aan d ie gebeurtenis
zelve onmiddellijk zich aansluit ; doo� :;·eloofwaar
dige ooggetuigen vcJ'haald , door openba re acten
bevesti gd , en d oor nieuwe wonderen bekrachtigd
wordt , dan kan er geen redelijke twijfel meer over
blijven.
Desniettemin zullen de tegenbeden \ingen haar
nut aan brengen : de waarheid zal des · te klaarder
worden voorgesteld en wo veel te aohoooer aan den
dag komen.
llo8 de overleverin g , betreffende het ll. Saaament
van l\Iirakel te Amstei·dam , van den beginne af aan
tot in 1578 onafgebroken ûch staande l 1ield , is
reeds genoeg-zaam bewezen door heti·ce n wij in het
eerste gedeelte van dit werkj e g·czee:d h ebben. Dat
het verhaal door allen niet a lleen n :rn genomcn
werd , maar ook de verheerlij k i n g en verkondiging
door personen van aa.nzien ter lwrte werd genomen,
is er even duidelijk uit op te \naken. En wat aan-
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ini at , dat het d oor niemand in al clieu tijd i s te
o·esp roken ' dit durven wij met des te meer Yer:·
opn d
trouwen verzekeren , omdat men te v ergeefs beproeven zal , een eukd stellig bewijs voor het te1}�Hleel
te leveren.
Als hewijs voor de waarheid van de gebcurte11 i s
beroepen w ij ons , in d e eerste plaats , o p d e ope11hare brieven , die tot dat einde door de Magistraat
van Amstelland en Amsterdam zijn afgegeven. Doch
hier ontmoeten w ij de eerste tegenkanting.
Niemand - zegt men - heeft ooit verklaard , d i e
brieven gezien t e hebben ; het bestaan daarvan is , z oo
_
al geen verdichtsel , aan grooten twijfel onderhevig·.
Is het dan volstrekt noodig , dat men een voor
werp gezien hebbe , om zeker te kunnen zij� , d'.l t
het bestaat ? Is dan eene gegronde overlevermg m
dat geval niet genoegzaam ? Wij behoeven evenwel
ons daarmede niet te behelpen. De brieven hebben
n iet alleen bestaan , maar zijn ook gezien door
den schrijver van het Latijnsche werkje : Succinctlt
enarratio miraculorum etc. dat wij hl. 119 beschrevell
hebben. De schrijver zegt : ,, dat hij zijn verhaal �-e
trokken heeft uit hoeken en brieven , door notaris 
sen en zegels bevestigd , in welke de mirakelen
vollediger verklaard worden ,, (e.Tcerpta e:r: libris et
literis per notarios et sigûla co11firma ��s , in q 111'b11s
miracula ipsa plenius declarantur) ; hlJ g·eeft blad z.
3 een afschrift van het slot des briefs : ( copia lite

rariim) door

FLORIS

VAN DER l!OECIIO R ST

en de reg·eriu g

1 .3 8

1 .'l9

der stad ter bevestiging ui tgevaa rdigd 100) ; en ver
klaart bladz. 8 uitdrukkPlij k , dat het door hem
medegedeelde verhaal de inhoud is van » de brieven
betreffende de geschiedeni s van het vinden en het
behoud des H. Sacraments in het midden der vlam
men » ( contentum literar1tm historie inventionis et

ui ttreksels uit bezegelde brieven waren . van wirr
al of' niet bestaan zij destijds zoo gemak kelij k zich
overtuigen kon ?
Eene tweede bedenking door LE LONG 1 02) gem�akt,
is deze : Dat MARIUS , in zijn werkje : Amst. eer , enz.
lleene copye mededeelt , die geensints overeenkomt
met de geene die in de oude l\liraakel-Boekj es staan ,
schoon zij deselve nochtans beydc voor Authenth yk
opgeven ; gelyk alle onsydige sullen moeten beken
nen , wanneer zy dese twee Copyen , die immers
woordelyk behoorden t' zaamen te stemmen , m et
malkander vergclyken. » W aren zij inderdaad als authentieke copijen op
gegeven , dan moesten zij woordelijk overstemmen.
Dit is intusschen niets anders dan eene <>ng egron de
veronderstelling van LE LONG , daar het geen au
t hentieke copijen , maar bloot vertaling en zijn ; en
zou het niet veeleer te verwonderen zijn , dat twee
afzonderlijk gemaakte • vertalingen, woordelijk met
elk ander overeenstemmen ? Wil men ze echter ver
gelijken met het Latijn , (zie bladz. 12) en met el
kander , dan zal men gewaar worden , dat ze on
derling zoo merkelijk niet verschillen als LE Lo;-;-G
wil doen voorkomen. Zie hier heide de vertalingen :

conseruationü ter sancti ac venerahilis sacramenti
in medijs flammis). En van welke andere brieven

kan hier spraak zijn , dan van die, welke door d e
Magistraat zijn afgeg·even ?
Daarenboven , uit den aard zelven van het boekj e
blij k t , dat de steller in de g-elcgenheid 'was, om d e
origineele brieven t e zien , e n z e gezien moet heb
ben , om te kunnen zeggen , dat hij ( wat de onder
teekening betreft) een afsclmft , en (wat het verhaal
van het wonder aang·aat) den inhoud der brieven
geeft. Dit boekje toch was niet zamengestr;ld , om de
geschiedenis bekend te maken ; - trouwe�s deze was
genoegzaam bekend - ; maai· om door de geestelijk
heid nrn de H. Stede en van de stad . g-rdurrncle
het Octaaf van het feC'st , als getijdenboek , gebru ikt
te worden . En welke reden zou er dan l1 ebben kun
nen bestaan , om aan de geheele geestelijkheid der
stad , voor wier afzoncb·lijk gcbtuik dit Octavarium
geschreven was 1 0 1 ) , te "·illen diets maken , dat het

100) Zie bi. 1 2 hienoor.
101 ) Uit blijkt nog d11idelijker daar11 it . dat hf'I boekj e den
geestelijken herinnert , dat z ij , niet tegenstaande het Oc taal ,

geh onden ,.[jn da�eljjks de boetpsalme n te bidd,•n : 111 rmi11 u·i11 t
hfr mnncs obligutos se sempe1· ad lectioncm sept('1n pso hrwru1n,
ad quam tene11t11r 01n11i Jeria tempore quadrngesimo.
102) Bladz. 202 .
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UIT U A R ! t:S

·wij l?[oris Yan lloechorst
schi l t boortigh llaelliu van
<le11 Groot-dag:hen I•rius ,
llce1· ende Gracf van Hol
landt , tot A111 stenlam , tot
"\Vaterlandt , Schout , Sche
pcuen , ende Burgermeeste
ren der Stadt Amster
d am. Derwij le alle8 waer
achtig i s , ende wy weten
alles in <ler daedt soo ghe
schiedt te zyn , volghens
't ghene boven gheschrc
ven , ende verhaelt staet.
Daerom stellen wy in dese
schriften , tot kennis van
alle Christi geloovigen , de
hoven verhaelde mirak'lcn,
waerdigh om van alle ghe
loovigen overgedacht te
worden , onder 't segel van
mijn , Floris van Boekhorst
boven gemelt ; Schiltboor
tigh , met het gemeine se
gel van de Stadt Amster
dam , welcke wy onder aen
desen brief hebben doen

UIT IJET mRAKEL-BOEKJE.

Ende want alle dese voor
seide p uncteu van den hcy
ligen Sacrament warachtig
zyn , ende wi bekennen ,
dat si in der waerheit so
gesciet zyn , als voorscre
ven is , so hebben wi Flo
ris van Bucchorst , Ridder
Baeliu-des H\ogenden Prin
ces des lieren Graefs van
Hollant , in den lande van
Amstel ende in Waterlant ,
scout , scepeh , ende Rade
der Stede Amstelrcdam ,
om dese mjraculen alle
Kersten rnenscen te con
digen , onse segelcn hier
an gehangen. In 't Jaer
ons Heren 1'11.CCC.XL V. des
donredaechs in der Octa
vam van Paesschen.

hangen i n ' t jaer ons lle
ren 1 345 als boven , Don
derdaeghs in de octave van
Paesschen.

n Maar de namen - zegt verder LE LONG
der
schout , schepenen , enz. worden niet genoemd , even
min als die der vrouwen , euz : ook staat er niet of
't kindt ( dat de vallende ziekte kreeg) een j ongen tjen
of meisjen zij geweest. n Ter opheldering van het eerste diene , dat de schrij
ver zelf bladz. 427 uit DAI'PER eenen b,·ief van Schout ,
Schepenen , Burgemeesters ea Raden der Stede Aein
stelredam aanhaalt , waarin echter hunne namen niet
worden genoemd. En opzi g-t.ens het andere merken
wij op , dat men dan alvorens d : e!l d c aan te toonen, dat
hier de namen dier persone·o , die dest�ds genoeg bekend
waren , iets afdeden , tot de waarheid cener daadzaak.
Beh :ilve de reed s opgeooem<le , n soo zyn er - zegt
LE LONG 1 0 3 ) -

nocli andere teeg enstrij dig heeden in dese
/7erklaaring en. Die tegenstrij d i g·heid zou namelijk

hierin bestaan , dat de dagteeken ing der verklarin g
n ten eenemaal strijdt tegens derselver inhoudt n zoo
dat er uit. blijk.en zou , n dat se v alsch of verdicht
is. n Om nu in het minste niet te kort te doen aan
de kracht zijner bewijsYoering , laten wij ze hier ge•
heel volgen :
103) Bladz. 103.
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" L. ,1Jarius scgt . dat dit iUirakel 's avondts en
's nachts tussche n Dings-dag en JF'oensdag geschiedt
zijnde, ters ton d is beschreven, en <le verldaaringen z ii n
ook op .Don derdag quanswijs geteekcnt . Dit strijdt ten
eenemaal tegens derselver inhoudt, en het Historisch e
verdichtsel van dit l\Tiraakel . Want zij verhaalen , dat
de sieke de Hostie op D1:ngsdag avondt heeft inge
no men , en 's nacht overgegeven hebbende, door de
Vrouwe in 't vuur is geworpen. Des Woensdaags 's mor
gens heeft zij se wederom uit het vuur genomen
en de Priester heeft se in de Kerk geborgen. Des
an de re ndaags , dat is op Donderdag, heeft de Vrouwe
de Hostie wederom 't huys gevonden, en de Priester
heeft se noch maals en met statie in de Kerk gebrach t ;
't welke volgens d'oude llollants clte Clwonyl. op den
��rden dag , dat is op Vrijdag , eerst soude geschiedt
zu n . Twee dartgen hier na, dat is op So n dao- of ten
/ ó
.
m msten op s,rttn rdag heeft het kinrlt de vallende siekte
gekregen ; de welke niet heeft ops:ehouden, als na
dat lllan en Vrouw met vcele van haare vrienden de
Hostie in de K erk e, wollen en barvoets ( N. B. ) met
_
offerhan den hadden besocht ; daar mcedc ten minsten
ook een da g of twee konden verloopen ; want dit al
les sa! op geen ecnen dag geschiedt wesen. Hier uit
blijkt soo klaar als den dag, dat dese Verklaa ringe
va lsch is , vermits in deseh-e op Donderdaaniet
ver kl aart konde worden , hetgccne ten allerm ins�en
des
S t i rdar,gs of mogel ij eerst op lllaan - of
Dings dag
� �
�
da,u aan volge nde geschie dt soude zyn. n
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W il nu de lezer zich overt uigen , hoe het op dien
werpe
helderen dag bij LE L0'.\'G stik.donker was, dan
11li1
het
stuk
uit
:� ket
h ij slechts een oogslag op het
bo
wu
dat
ce,
enz.,
Duyts
n
i
hoe kje : dit is die Copy e
L0i\G
LE
door
ook
dat
n
e
ven hebben medegedeeld
I
zien ,
z 'lven (hl. 1 97) is overgenomen. Daar uit zal hij
op
dings
had
plaats
da t het voorval met den zieke
dag vóór Palmzondag, dat i s : op den 1 5 lîlaart, ver
en
mits Paschen in 1 345 inviel op den 27 maart ;
rdag
e
Dond
op
niet
dat de verklaring geteeken d is den 1 7 Maart, zoo als LE LONG zich in ' t hoofd ge
p rent had, maar - op donderdag » in der octavam
van Paesschen n dat is , op den 31 iUaart daaraan

Yolgende.
,
Onderzoeken wij nu eene andere tegenbedenking
k
chijnlij
oogens
die,
en
is,
d ie door WAGENAAR gemaak t,
a ! thans , vrij wat meer gewigt heeft. » Ik zou hierom » zegt hij - voor de egthei d deezer bezegelde �rie
met � e
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,, zeggen, dat Floris van
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>) j uw van Amst elland
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" oude lla ljuwcn van Amstcllan d , door Schepen GEHA R O
" scJUE P PIETE1tszo o.� opgemaa kt , wordt ook g·, en Floris
» van Boekliorst, en zelfs in 't oo·eheel
o·een 1•vlons
· ge·
0
" von �en , dan Floris de onledige , op het jaar 1 313 ;
" doen d eze lrnn , in 't j aar 1 3 4 5 , geen llalj uw van
" A 1�1stdland gewees t zijn , a lzo 'er , in de gemelde
.
» Lust en elders , na hem , en voor 't j aar 1 345 , nog
>> we l drie Balj uwen van Amstella nd geplaat st wor�
" dt'n , te wecten , Arts van der Horst, op het j aai·
" 1 327 , Willem K-user van Oosterwfjk op het jaar
» 1 332 , en Heer Gerrit van Eemskerk , Ridder , op het
" jaar 1338. (zie MIERis Ch,uterb. II Deel bl. 425
» 62 1 .) Gevolgelä k is Floris de onledige de Flo 1·is va�
" Boekhorst 11iet geweest , die , in 't j aar 1 345 , a lii
» Baljuw van Amstelland , het wofül'crwerk getuigd
» zou hebben . " 10,)
Wij bekennen gaarne , dat deze stellige verklaring
van W. ons trof; niet , omdat zij een afdoend be
wijs zoude zijn , dat het Mirakel zelf niet heeft
pl �ats gehad ; maar omdat de echtheid der bezegelde
� ru�ven te regt in twijfel kond e getrokken worden ,
'. "di en . �e pe:soon , wiens onderteekening zij voeren ,
of destuds met bestond , of ten minste die hoedanig
heckn of waa rdigheden niet · bezat , waarin hij op de
bedoelde stukken voorkomt. Er rees echter in ons
een vermoeden op. In zijne Beschr[jving van Amster
dam, zoo wel als in zijne /7aderlandsche Histori B

heeft wAGE'.'iAAR meer dan één blijk geleverd , dat hij
niet vrij te pleiten is van vooringenomenheid tegen
de Katholieken, en <lat hij, hoe naauwkeurig zijne navor
schingen mog:en geweest zijn , toch eenzijdig , zoo niet
onoplettend , te werk ging , wanneer het der Katholieke
godsdienst gold. - Zou hij in het opsporel\ van
FL0I11s VAN DER noEcIIoRsr zich hier aan hebben schul
dig gemaakt ? - Bij onderzoek bleek het maar al te
duidelijk , dat ons vermoeden gegrond was ios).
De woorden van VAN LEEUWEN z n deze : n De eerste , 1 06 )
die men van hetselve (geslagte) vermeld vind , was
FLORIS VA'>' D ER noUKIIORST , ridder , leefde anno 1330 en
was 1320 Rentmeester Generaal van Keizerinne M.AR
GARETIIA , Gravinne van Holland. »
Deze MARGARETHA was de zuster van Graaf WILLEM IV ;
wij zouden dus veilig kunnen aannemen , dat FLORIS , die
in 1330 en 1336 Baljuw van Delfland en Schieland
was , in 1320 haar Rentmeester geweest is. lllaar dat

104) W a g e n a a r , Buschr. 1>. Amst. D, II. bl. 120,

\

105) Als eene kleine bijdrage ter beoordeeling van W a g e n a a r's
j uistheid diene de aanteekening 3 hiervoren. Wij voegen er hier
het volgende bij. In den Catalogus der boeken , door B. Scheur
leer nagelaten , verkocht te 's Rage 16 Dec. 1844 , leest men : ll. S.
N•. 220. » Notitie der stukken tot nn toe onbekend of gebrekkelijk
uitgegeven , te vinden in het Groot Charterboek van Holland ,
door van lll i e r i s , en knnnende dienen tot opheldering van de
vaderlandsche historie. -- » Daaronder rnlgt : » Dit stuk is blijk
baar geschreven met oogmerk , om , door het Charte,·boek , op
te geven , hetgeen Wagenaar in zijne historie , van 1204--1 436
verkeerd of niet heoft aangewezen. Hetzelve bevat 62 bladz. »

106) Hiero1 er nader.
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vH LEEUWEN haar reeds in 1320 den titel van : Gravan llolland toekent , is geheel onjuist. 107)
Het is buiten allen twijfel , dat zij het eerst in 1346
geworden is : eene menigte van schrijvers getuigt
zulks 1 08 ) , terwijl l!IIERIS (Charterb. D. 11 hl. 702) een
diploma opgeeft van 15 januarij 1346, waarbij Kei
zer LODEWIJK aan zijne echtgenoot MARGARETHA het graaf
schap llolland schenkt, dat door den dood van WIL
LEM IV , die geen kinderen had achtergelaten , aan
het Keizerrijk vervallen was. WAGENAAR nu , haalt v. L.
aan , doch vergenoegt zich , zonder de onnaauwkeu
righeid aan te stippen , met te zeggen' : )) rentmeeste �
van Keizerinne MARGAREET , naderhand , Graavinne van
Holland. ll llierbij , en hij eene geschreven lijst der
oude Baljuwen, die onnaauwkeurig , {llthans onvol
ledig is , liet WAGENHR de geheele zaak berusten ;
terwijl hij zoo gemakkelijk van het tegendeel zich
1
had kunnen overtuigen , indien hij, hij REN. sNorus hl.
1,in

107) 0nnaauwkeurig is ook de opgaaf van V. L. betrekkelijk
de twee Florissen , die volgens hem in de zestiende eeuw bloei
den daar reeds een dezer op het laatst der vij ftiende voorkomt.
In :en Handschrift van de bibliotheek der Leijdsche hoogeschool ,
getiteld : Geslacht en Wapenboek door G. A. Rijcklwijse , lezen
wij D. A . fol. 153 : » Wij florus van �er lloekhorst , ende Corne
lis Jansz. scepene in Leijden 3 nov. 1 489 ; » en D . ll. fol. 80 :
» Wij Pieter Pieter R embrandtsz. en Florus van der Bouchorst

schepenen 8 maij 1 490. » 108) Zie o. a. ll e k a , Chron. pag. 1 1 9 -- J o a n . a L e y d i s p .
263, R e n e r u s S n o i u s , p . 1 23. -- S c r i v e r i u s p. 300 . .lllag 1,.

Chron. Belg. enz .
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1 94 volgg, had nagezien de lijst der edelen , die on
der wiLLEll IV 1 0 1 ) bestonden , en onder welke wordt
opgeteld Florentius Boekhorstius. Te veel inspannin �
zou dit toch zeker niet vereischt hebben ; en ware dit
al het geval , dan kon hij zich eenvoudig bepaald hebhen
bij het naslaan van het 2e . deel va� l!IIERIS , \ Groot
.
.
Charterboek , dat hij op dien oogenbhk hg de hand had .
Dáár zou hij bladz. 656 g·evonden hebben een di 
ploma van 1342, )) dingsdag an beloken pijnksteren, »
waarin noRrs v. o. BOEKnoRST als ridder voorkomt 1 10 ) ;
en een ander op hl. 8 10 van 24 Julij 1352 , en een
dergelijk hl. 826 van 19 Januarij 1355 , waarop
FL. v. o. BOEKn. als ridder onderteekent.
Het is eveneens met het Baljuwschap van Amstel
land. Zonder een anderen dan MIERIS te raadplegen ,
zou W. in het Deel, dat hij zelf aangeeft , bl. 696 en
697 twee diplomata van Graaf WILLEM IV hebb�n
aangetroffen , beide van 28 Augustus 1345 , waarm
FLORIS VAN DER BOEKHORST voorkomt als - BAILIU EN
RENTMEESTER VAN AEMSTERLANT. Zie hier de beide st.ukken.

109) W i 1 1 e m IV regeerde als Graaf van llolland van 1 338 tot 26
Sept . 13 45 , op welken dag hij sneuvelde. (zie Il e k a Chron_ic, P·
1 1 9. S c r i v e r i u s , bi . 298. K l u i t , Colleg . Dipt. hist. polit. Ta
bul. 9) Hij werd begraven in de Hofk apel te 's Ilage . llij het
. kapel in 1 770 werd
,·erma ken en opgraven van de fun d amen t en d ter
het l ij k nog redelij k gaaf wedergevonde n ; het lag geheel o p de
Egij ptische wijze gebalsemd en met windsels omwonden , voor
over op het aangezigt , in een looden kist.
1 10) Verg. B o x h o r n. Tooneel van llollant. bi . 333.
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" Willem , Grave van Heynnegouwe , enz. maken
cond enz. dat wi bi Heren Florens van der Boek
horst , onsen Bailiu ende Rentemeester van Amster
landt , ende van Waterlant , verpacht hebben in
enen crfpachte l\Iatijs , Heinrics soen, onse lant in
Oestholland , dat die bure van Bairne an him ghetoghe
hadden in den ghemenen lande ende veen up die
zijtwinden , die morg·en bi der mate om vier scel
linghe Hollands , in alle dier manieren , ende in alle
den rechte ende vryheden , dat wi onse lant van
Oesthollant ghemeenliken voirmaels , wtghegheven
hebben. In oirconde , enz. Gheghevcn in den Hag-Iie
des Sondaghes na Sinte Bartelmeus dach anno
XLV. »
» (Perkament Register van de Charterkamer van
Holland E. (A.) L . 32 in pag. 73 ( 1337-,1345) verso) ,,

» Willem , Grave van Heynnegouwe , enz. maken
cond , enz. dat wi bi Heren Florens van der Boec
horst , onsen Bailiu ende Rentemeester van Aemster
lant , ende van W aterlant, verpacht hebben in enen
erfpachte l\Iensen van den Campe onse lant in Oest
holland , gheleghen neffens der ghemeenteland van
Bairne van der Noertside up te gaen , van Jan Wil
lems Bekenlant VIII roeden breet , die morgen bi
der mate om XXVIII deniers Hollands , ende dair
an voert noch VIII roeden breet , die morgen bi
der mate om XXIX deniers Hollands , in deser voir-
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wairden ; dat Mense voirsz staende sel houden up
elke VIII roeden breet voirsz. een huys , dair hi in
wonachtich wesen sel , of zyn ghewairde bouwman ,
ende voert in alle diere manieren , in allen dien
rechte ende vriheden , dat wi onse lant van Oest
holland ghemcenliken voirmaels wtghegheven , heb
ben. Jn orconde , enz. Ghegheven in den Haghe ' t
Sondaghes na S. Bertelmeus <lach , anno XLX. ,,
" Perkament Register van de Cliarterkamer ran
Holland. E. (A.) L. 32 pag. 74. versa.) n

Wij hadden ons onderzoek over FL. v. o. B. hier
bij kunnen bepalen , maar het belang der zaak dreef
ons , om het nog verder voort te zetten ; en hoe
meer wij zochten , des te duidelijker bleek het te
g·cndeel van hetgeen WAGENAAR beweerd had.
De nazoekingen , die men voor ons , in het Rijks
Archief te 's Gravenhage , bewerkstelligd heeft ,
hebben de zaak nog meer bevestigd. Uit eene menigte
van stukken aldaar is ons gebleken , dat FL. v. o. B .
van 134 1 - 1347 .Baljuw en rentmeester van Am
stelland geweest is. Een g-edeelte dier stukken heb
ben wij doen ligten , waarvan wij het afschrift hier
m ededeelen.

Extracten uit de hierna te vermelden Registers ,
berustende in het Rijks Archief te 's Gmvenhage.
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Vit het register getiteld : » A. L. 2. 1 3 16-1336,
Noert Hollt , Zeelant, Boni Comitis Wilhelmi
in Henegouwen Cas. C. » - Folio 68. no. 448.

» Florijs van der Boechorst. "
" Wi Willem , Graue etc : make cond etc : , dat
wi bi Enghebr: van Voirscot : , onsen rentem van
Noirtholl : , hebbe vercoft Florys van der Boechorst,
onsen bailiu van Delfland eü van Scieland , als elke
erfnesse , als ons aneverstarf van Will : meester Jan
soens doit, huzingh : eii landrente eii al 't goed
cleyne eii groet , also als 't ons van deh voers Will :
anequam , omme vier en tzestich poud holl : . dair
Enghebr : onse renteni voirs : , ons goede rekeninghe
af ghedaen heuet. En gheuen Florys 1;oirs : van den
voirn : goede enë vryen eyghëdom , en louet him
te warë , als man een eyghë goid scvldich is te
war� , Eii 't sien voirwaerde dat Flof voirs : be
taliï sal die scout , die Will : voirs : sculdich bleef,
eii sulk testament als hi maecte , dat redeliic was.
In oirk : etc : Ghegh : in die Haghe des Zaterdaghes
na sinte Lucas : int jaer m.ccc.xxx. ,,
Uit het register getiteld : A, L 32 , 1337 - 1344,
Cas C. » Folio 69 verso ,, N° . 430. Plackaet. "

» Wi Willem , Graue van Heynn : etc : om bieden
u hen : Gher : van Eemskerke , onzen hailiu van
den lande van Aemstele , Jof zoe wie namaels
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Laili u wesen zal dat ghi die ghemene hure van Eme
nesse , die Onsen vene te pachte ghenomë hebben in
Goylant , eiï Onse lantsate worden zullen, van Onsen
weghen hescermt , dat më he geen onrecht en doe
soe waer ghi moghet mit redene , en des en laet
niet. Ghegh : op den elf dusend maghedë dach_/ int
jair ons Heii m. ccc. xxxix. ,,
Uit hetzelfde register. Folio 7 1 . N °. 440.

" Wi Willem , Graue van Heynii etc : maken cond
allen lu<len , dat wi bi hen Willem van Outshoirne,
hen Symö van Teyling heren Florens van d : Boechst ,
riddën eïi hi Gher Alew sone hebben laten vdinghë
Egghebr W outs sone van sulker coermide , als hi
ons sculdich is , omme xvj ffi hollansche , dair hi
hen Florens van der Boechorst voirs : onsen rente
meester van Aemstlant , ghenoech of ghedaen heeft ,
tot onser behoef. Eïi scelden van dier coermede vry
eii quite , ten ware dat hi him hier namaels vdiede.
In orconde etc. Ghegheuë des Vrydaghes na sinte
l\lartyns in den zoemer anno m. ccc. xlij. "
Uit hetzelfde register. Folio 73 verso N° . 463.
» Erfpacht. »

» Willem Graue van Heynn etc. maken cond allen
luden , dat wi hi heii Flor : van d : Boechorst , onsen
bailiu eii rentem van Aemsïlant en van Watland
vpacht hebbe in enê erfpachte Jan Wedighen soen ,
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Onse lant in Oestholl : , legghede neffens Wedighë
lant , die morg bi der mate om i i j S. holl : en v i ij
d : holl : in alle dier manieren , in alle dier rechte
en vryheden, dat wi Onse lant van Oestholl : ghe
meenliken voirmaels wtghegh : hebben. In orconde
etc. Ghegh : in den Haghe tsondag na St. B'telmeus
dach anno m. ccc. xlv. "
Uit het register getiteld : >> 0. R. in Beyeren , 1 8,
1346-1348 , Cas B. " - Fol. 22 verso N°. 174.

" Willem etc. maken cond allen luden , dat wi
bi onsen lieuë ende ghetrouwen rade hen Ge
rart van Eymskerke , heii. Jacob van der Binckhorst
ende heiï Florens van der Boechorst , onsen bailiu
ende rentm. van Aemstlant ende van W atlant , hebbë
late verdinghe ende ofcopen van zulke coermieden ,
alse ons sculdich warë , daar wi ons wel of ghe
payt houdè , then ware dat sy hem namaels daerin
verdieden ; dats te verstane : Aerent Roelofs zone en
Griete, siin wiif, met huerè viif kindên , als : Ghise
brecht, Roelof , Dieriic , Aliit eii Ghertruud. In or
conde etc. Ghegheuë in Middelburch des Vridaghes na
sente M'tiinsdach anno m.cccxlv�j. »
" Jussu dïii duë p diïos sup dîos ( Ysebold :) S. ex
coffino. »

Uit het register getiteld " A. L . 22, Yrieslant
1350-1355 , Cas C. » Folio 13. No. 5 1 .

1 53

" Willem llertoge etc. maken cond etc.
Onsen lieuen eii. ghetrouwen ridder hen Ghisebr
van Nuwenroden , » enz.
N°. 52. » Item een collatio van der kerke van
/
Loesdr enz.
N°. 53. " Item enen brief van beueelnesse op Heyn
ric van Eemskerc, bailiu van AmsHand en van Wa
terland , alse van der ballingher goet ane te tasten
in sine betlriue , eïi te ghebruken eii te verhu
ren tot mijns hen oirbair. Ghegh : te Delf des Woens
dag na Palmar anno m.ccc.l »
P: dom. G. de J<:emskerc » etc.

Accordeert met de voorschreven Registers.

De Staatsraad-Arcliivarius van lwt Rijk ,
J, C. DE JONGE.
(get.)

's Gravenhage,
den 1 5 Januarij 1 845.

Uit de bovenstaande stukken is het alzoo zeker ,
dat FL. v. D. B. in 1330 Baljuw van Delfland en Schie
land was ; dat GJIER. VAN EElISKERKE , die in 1339 Baljuw
van Amstelland was , als zoodanig in 134 1 vervangen
was door onzen FLORIS ; dat deze in 1345 en 1347
dien post bekleedde , en in 1350 was opgevolgd door
IIEYNRIC VAN EEMSKERC,

Ter geheele bevestiging van dit alles voegen wij
hier nog bij een uittreksel uit de originele Reke
ningen van denzelfden FLORIS aan de Graven, loo pen-
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de over 1342-1346 ingesloten , en overgelegd in de
jaren 1343-1347. Deze rekeningen , die op parke
ment en zeer fraai geschreven zijn , worden bewaard in
het Rijks Archief te 's Gravenhage. Zij voeren ten titel :
n Florans van den Boechorst van der Rentmeesterschap
ende van den Baeliuscap va1i den lande van Aemstel ende
van Waterlant sedert die tyt dat lii lest rekende. . . . . . . »
Vervolgens wordt er gesproken van de overname
der renten bij het aftreden van den Baljuw GERRIT
VAN IIEfillSKERKE. » In den eersten van de afterstalle
dat haer Gherit van Ileernskerke him ouerleuerde van
d en renten in aemstelrelant van den jare van XXXVII,
XXXVIII , XXXIX ende van XL. - Waaruit blijkt dat
FLORIS in 1341 als Baljuw optrad.
In de rekening over 1345 - die wij hier bij voor
keur uitkiezen - verantwoordt FLORIS de kosten we
gens boden naar de kloosters Jl,farkerlwefde en Jl,fon
nikendam , gezonden , met eenvoudige aanzegging : dat
de Graaf hunne goederen verkoopen zal ; en verant
woordt hij de renten en opbrengsten van de klooster
goederen te 1'fltrkerlwefde en te Monnil,endam , die hij op
last van Graaf w1LLEJ1 verkocht had. Wij lezen daar ook :
n Item noch wtghegheven doe m ijn haer van Hol
lant haren florans schreef bi sin.er brieven dat hi die
rnonike vaen zoude op markerhoefde. . . . . . .
n Item van coste doe haer florans bi mijne haren
beschiet dat tillegoet vercofte van markerhoefde
datter monike was. . . . . .
» Den boden die liepe;1 in aemstelrelant eii in Wa-
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terlant in den revanc tot apcoude ende te lonen ende
te weten daden dat men der monike alle goet vercoepen zoude. . . . . .
» Dit is innemen haren florans van der Boechurst
van den goede dat hi ghcnomen heeft in der m<>-
nike huis op markcrhocfdc ende vercoft heeft bi
myns heren bchict. . . . . . .
n Dit is innemen haren florans van der boechurst
van den goede d at hi vercoft heeft in der monike
huus tot monikedamme.
» Item noch ontfaen van den renten van den monike lant tot monikedammc van den jare XLV . . . . . .
Item ontfaen van den renten van der monike lan t
van markerhocfdc van den jare XLV. . . . . .
» Item den boden die liepen in aemstelerant end e
waterlant ende tot apccoude en te loenen dat men
tlant van markerhocfde vercopen soude . . . . . .
n I bode deen si senden tot alcmaer an haren
Ghert van hcem8teden om te weten hoe dat hem te
hande ghinc dat ghelt intencmen van der monike goet
in vrceslant ende anden Haren van W aterlant of hi dat
ghelt van markerhoeföe iet becomm ert hadde. . . . . . . ,,
Wij meenen nu trg·en wAGENAAR voldingend bewe
zen te hebben , dat onze FLORIS ridder , en op den
bcwusten tijd Baljuw van Amstelland was. Om den
d raad van ons onderwerp niet te breken , zullen wij
ons thans niet langer met dezen laatsten bezig hou
d en ; doch om de belangrijkheid van zijn persoon in de
onderwerpelijke zaak , zoo wel als tot teregtwijzing
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van s. v. LEEUWEN , z ullen wij er naderhand op terug
komen , en , in een aanhangsel achter dit werkje ,
eenige aanteekeningen rnededeelen , die wij omtrent
het geslacht VAN DER noEKUORsr bijeen hebben verza
meld. (zie BiJlage I, hl. 1 87.)
Zien wij n u wat er al verder tegen de bewuste
verklaring der Regering wordt ingebragt.
lUen schijnt gevreesd , ten minste verondersteld te
hebben , dat de echtheid der bezegelde brieven wel
eens zoude kunnen bewezen worden ; en om alsdan
niet geheel verslagen te zijn, heeft men zich door
ecne andere tegenbedenking trachten ' te wapenen.
n En ofschoon de voorgemelde Heeren - zoo heet
het bij DOMSELAAR , c. coMJIELIN , LE LONG en de overigen
die elkander naschreven - sulk een , verklaaringe
al gegeven hebben , nochtans werd daar in niet
gesegt , en zij verklaaren ook niet , de !Uiraakelen
daar in begreepen selve gesien te hebb�n ; >> - Zon
der aan de waarheid te kort te doen , zou dit ook
niet geschied kunnen zijn - >> maar alles komt slegts
op het seggen van de twee vrouwen en van den
priester aan. En ofschoon de Heeren al aan het seg
gen van de Vrouwen , en van den Priester mogten
getwyfelt hebben , nochtans iiet het die Roornscli
gesinden tydt doenmaals niet toe , dat zy de Geeste
lykheit dit hadden durven weigeren. >> Eene geheele Illagistraat te verdenken , als bestond
zij uit niets anders dan bedriegers , of lafaards , die ,
ten believe van anderen , hunne onderhoorigen op
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sprookjes vergasten , wie of wat geeft daar dien Schrij
vers , regt toe ? Wij laten die beschuldiging voor reke
ning van hen , die ze zonder het minste bewijs daar
heen werpen ; wij meenen ook niet verpligt te zijn,
om hier te antwoorden op hetgeen men sindf lang
gewoon is , op gelijke wijze aan priesterlijken invloed
toe te dichten ; alleen voor zoover het ondcrhavig·e
geval betreft , verwijzen wij eenvoudig naar het uit
treksel der origineele rekeningen , van FLORIS VAN DER
BOEKIIoRsr. , h ierboven medegedeeld ; en vragen of
dezelfde man , die op last van den Graaf , zonder
vorm van proces , een bode naar Jllarkerhoefde en
Jlonnikendam zendt , om den monniken aan te zeg
gen , dat men h un goed vet·koopen zoude ; die dat goed
werkelijk laat verkoopen, en ten voordeele van Am
stelland of van het Graafschap op rekening brengt ;
of die man tercgt verdacht gehouden wordt , van
aan de Geestelijkheid niets te hebben durven wei
geren ? Wij geloovcn , dat juist het tegendeel er uit
op te maken is , en dat men zijne verklaring zoo
veel te veiliger als de uitd rukking zijner overtui
ging beschouwen mag , omdat hij op dien zelfden
tijd (in 1345) zich minder gunstig toonde j egens
de geestelijkheid.
» Indien men nu - zoo vervolgen onze tegen
strevers - aan 't getuygenis van de vrouwen en
van den Priester geen geloof geeft , soo valt deese
geheele saak aan duygen , en alle de bezeegelde
Brieven ' soowel van de wereldtlyke , als van de

"
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Geestelyke Heeren , syn gesaamentlyk krachtloos. »
Arme logica ! Zoo zal dan de objectieve waarheid
afhankelijk zijn van de subjectieve overtuiging wij gelooven het niet , dus - is het niet waar ! !
" Dierhalven - voegt LE LONG er bij - kan deese
verklaaringe van de Heeren , indien se ooyt verleent
is , niet verder aangenomen worden , als voor een
getuygenisse , dat de vrouwen en de Priester dit ge
waande l\liraakel hebben betuygt dus geschiedt te
zyn. De vrouwen nu geen belang aan dese verklaa
ringe hebbende , sullen sulks op 't verzoek van den
Priester gedaan hebben , of door denselven daartoe
o mgekogt wesen , vermits hy uyt de verbreyding·e van
sulk een gewaandt Miraakel groot voordeel te ver
wachten hadde. »
De aanneembaarheid der geheele zaak , dit erken
nen wij volgaarne , rust tot dusverre op de geloof
,
waardigheid der getuigen ; maar aan •wie staat het
nu , die geloofwaardigheid te beoordeelen ? aan met
de getuigen gelijk levende en bevoegde autoriteiten ,
die er door kennis aan de getuig·en over beslissen
konden , of aan schrijvers , die eeuwen naderhand
zich opdoen ? die , meer dan drie honderd jaren la
ter leven en niets ten laste van de getuigende per
sonen kunnen aanvoeren ? Of moet men , om getui
gen te mogen wraken , niet bewijzen kunnen , dat
zij geen geloof verdienen ? En als de grond van wra
king eene groote , schandelijke misdaad is - omkoo
ping tot voorbedachtelijk bedrog van geheel een volk

in godsdienstige zaken - moet dan die misdaad niet
met volle zekerheid blijken ? boven allen twijfel
staan ? En als dan , buiten en Lehalve dat alles , nog
het oordeel der tijdgenooten over de geloofbaarheid
der getuig·en , moet omgestooten worden , zal hien
dan tegen die geloof baarheid geene bewijzen moeten
leveren , die de minste tegenspraak niet dulden ? En
nu zeg·ge men het : wat geeft hier de gering·ste aan
leiding , om de getuigen van bedrog , van bedrog
met omkooping verdacht te houden ? Is niet integen
deel de verklaring zelve van den Baljuw , den Schout ,
de Schepenen en Burgemeesters een bewijs , dat die
personen geloof verdienden ? Zij toch , die in de ge
legenheid waren , om de getuigen te beoordeelen ;
die door hunne bediening in staat waren gesteld , om
de naauwkeurigste inlichting wegens de geloofwaar
digheid dier personen in te winnen ; zij verk � aren ,
die mirakelen door bezegelde brieven ter kenms van
alle Christen-o·eloovigen te brengen , vermits alle•
waar is , en zij weten , dat alles in waarheid geschied
is zoo als het hese/treven en verhaald was. Zij twij
felen dus niet aan de geloofwaardigheid der perso
nen ; zij nemen die geheel voor hunne verant:"oor
delijkheid en staven ze door hunne bezegelde bneven.
Maar wat de geloofwaardigheid hier nog meer doet
uitkomen , is , dat het getuigde zelf niet in alles den
getuigen tot eer verstrekken kon. Er was reden voor
de getuigen om de gebeurtenis geheim te houden. De
.
nouw immers had eene onvoorzigtighe1d begaan ,
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met het uitbraaksel in het vuur te werpen , zonder
op te letten of er iets van de H. Hostie in gemengd
ware ; en nog grooter was de onvoorzigtigheid van
den priester, die, volgens het verhaal van den Hol
landsche Beka , het aldus bevolen had ; wat zeker
niet had mogen geschieden, daar men de H. Hostie
er in had kunnen ontdekken. Men ziet dan ook, dat
de priester zelf er mede verlegen is. Hij slaakt een
d iepen zucht, als he,n de Hostie getoond wordt
(suspirans ingemiscit - graviter ingemnit) ; waarom ?
om dat hij , van zijne onachtzaamheid, overtuigd, zich
schuldi g: voelde ; hij neemt ze heimelijk met zich mede ,
en legt het er blijkbaar op aan, om de zaak stil te
houden, zijne eigen onachtzaamheid niet aan den
dag te brengen ; en eerst, wanneer hij door nieuwe
wonderen als genoodzaakt wordt , maakt hij de zaak
kenbaar.
Met den man der vrouw is het eveneens. Hij is ver
stoord op zijne vrouw, omdat het gebeurde rucht
baar was geworden, ofschoon hij haar verboden had ,
het aan iemand te vertellen. En waarom is hij on
tevreden ? omdat de gepleegde onvoorzigtigheid be:,
kend was geworden ; omdat zij in de opspraak wa
ren gekomen, waaronder hun naam, en ook die van
den priester, lijden kon (quad res gesta devenissel
in verba hominum - quad in omnium passim or.:
fJersarentur non sine nominis iactttra). Welverre der
halve dat zij geneigd waren om de zaak ter kennis
Tan anderen te brengen ,: gelooven zij veeleer be-
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lang t e hebben om de zaak stil t e houden. En cl ie
personen leggen voor de l)evoegde autoriteit getui
genis af van het gebeurde. Pleit dat niet te sterker
voor hunne opregtheid ? En welke schijn bestaat er
dan nog van omkooperij of bedrog ?
De geheele bevolking daarenboven geeft geloof aall
het woord van die menschen ; zij moesten dus wel
als geloofwaardig te boek staan. En de geheele gees
telijkheid gelooft het eveneens : zou dat ges0hied
zijn, als er reden bestonden , om aan de getuigenis
te twijfelen ?
Eh wat kan hiertegen die beleedig·ende verden
king afdoen, ontleend uit het mogelijke i, voordeel ,
dat er uit te wachten was ? » - Die verdenking is
even ongegrond , als zij liefdeloos en beleedigend is.
Met al de zorg , die aangewend werd , om de zaak
verborgen te houden , strookt zulk een doel volstrekt
niet. En hoe is het dan nog mog;elijk , dat de pries
ter op dien oogenblik zoude hebben voorzien , dat
de opbouwing der H. Stede en alles , wat later
voorgevallen is , er uit i-olgen zou ? . . . . .
Het gezag van den Bisschop van Utreclit zet aan
de g;eloofwaardigheid der getuigen een nieuw ge
wigt bij. Hij verleent de toestemming om de Mirake
len als zoodanig te verkondigen ; en zulk eene toe
stemming geeft een Bisschop niet , tenzij de zaak
geregtelijk onderzocht en alles waar bevonden is.
En hij geeft die eerst het volgend jaar, zoodat er
tijd genoeg verloopen was, om het geheel naauw-
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keurig te onderzoeken. Laat partij het zeggen : houdt
zij den bisschop voor medebedrieger of voor een
bedrogene ? In het eerste geval wordt de noodzake
lijkheid van alles afdoende bewijzen voor het bedrog
te leveren nog grooter ; in het tweede geval moet
het vroeger over de getuigen en de magistraat ge
zegde omgeworpen en daarenboven bewezen worden ,
dat de bisschop zoo ligt te bedriegen was. Waar zijn
nu die bewijzen ? wat heeft partij om hare bewerin
gen en besehuldigingen staande te houden ? Wat
brengt ze voor den dag ? Niets.
En wat is er nu overgebleven van al die opge
raapte veronderstellingen ? - De onpartijdig·e lezer
moge er over oordeelen. Een enkel woord zullen wij
hier nog bijvoegen. De zoo even gemeldè bedenkin
gen hadden wij onaange1·oercl kunnen laten, omdat
zij reeds verouderd zijn gelijk de schrijvers , die ze
uitdachten of nabaauwden ; wij hebben het echter
niet gedaan , om den schijn niet op ons te laden ,
als of wij ze niet wederleggen konden. Dat zij ove
rigens den toets niet kunnen doorstaan , kan ook
daaruit worden afgeleid , dat latere protestantsche
schrijvers zich schijnen geschaamd te hebben om
met die armzalige beschuldigingen ten berde t; ko
men ; WAGEN.UB althans - wij zeggen het tot zijne
eer - die oude bedenkingen naschreef, en n ieuwe
uitdacht , heeft zich wel gewacht om ze te her
hale n .
Eenc del' o ud e bedenk i u g-en, door WAGEl!A A I\ nage-
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chreven , is deze : ll BEKA , die gebloeid heeft , toen
't geval gebeurd moest zyn, rept 'er geen woord van.
Even weinig wordt er van gewaagd bij anderen, die
omtrent het midden der veertiende eeuw , geleefd
hebben , en welker schriften tot ons gekomen
zijn. l l
Daar W. de schrijvers niet opgeeft , en wij niet
weten welke door hem bedoeld worden , kunnen
wij over den aard hunner schriften niet oordeelen.
Dat schrijvers , die ten tijde van deze of gene ge
beurtenis leven, daarvan geen gewag maken , is op
zich zelf gien bewijs, dat die gebeurtenis niet heeft
plaats gehad ; te meer daar het overbekend is , dat
zeer vele gebeurtenissen eerst later beschreven wer
den , terwijl de schrijvers van dien tijd er niet over
spreken , omdat zij de zaken, die onder hunne oogen
voorvielen , beschouwden als genoegzaam hij ande
ren bekend te zijn. Doch voor Amsterdam bestaat er nog
eene afzonderlijke reden , die wel niet voor deze
gebeurtenis door WAGENAAR wordt opgegeven , maar
daarop even toepasselijk is : » Toen de stad nog in 't
opkomen en aanwassen was ; leiden verre de meeste
inwooners zig zo vlytiglyk toe , op het voortzetten
h unner neeringe en koophandel , dat hun geen tyd
tot schrijven overschoot. Zij zullen zelfs bezwaarlijk
tyd tot leezen gevonden hebben : 't welk anderen ook
den lu!!t benomen heeft om iet te schrijven. » Daarbij
komt nog , n dat de Magistraat zeer agterlijk geweest
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is om ieman t vryen toega ng te geeven tot de Stad,
Registers » 111 ).
Voor zoo veel BEKA betreft , het is bijna
ond enk
baar , dat hij van het wonder te Amster dam
niet
eenige kenn is gedr agen heeft ; doch
bij het inzien
van zijn Clironic on is zee r goed op te
mak en , wat
de reden van zijn stilzwijgen geweest is.
De b eslissing
van deze vraag staat echter in be trekk
ing met eene
andere , nam elijk met welk j aar BEJU
zijn Clironi
con geeindigd heeft ; wij moeten d
e ze vooraf beant
woordeu.
Volgens TR ITHEMIUs , eindigt dit Ch.ro
nico n met het
jaar 1346 . Dit k omt overeen 1net
de woorden van
sunR mus PETRI , die tot
de uitgaaf van hetzelve vijf
exem pl aren bezi gde , en van deze
zegt , , dat in allen
de volgende woo rden voorkwam e n.
» Imp e ratrix ( i1fa r
g arita ). • , • . in Bava riam exinde redie
ns Comi tatus
Han no niw , Hollandiw , Zela ndiw , et
Frisi'w g 1tbernan
_
dos Wi lltelm o, Duc i P a latino, s1�0 filio
, comm enda vit: 112 )
het over ige was ,in al de exem
plaren van elk
ander verschillend. Daaruit besluit
hij , en teregt ,
dat het Cliro nicon van REKA met deze
woorden ein
digt ; - derh alve , met het einde wui
het jaar 1346 ,
toen de keizerin MARG AREWA het
Graafschap van Hol
lan d opdroeg aan haren zoon WILL,
E'lf , om het , als

--111)

W a g e n a a r voorr ede II.
112) Zie de uitgav e van dit Ch,·on
icrm door B u c h e l i u , , Ul
traj cct. 1 643 . pag 1 1 9 et 134
.

Palsgraaf, in ha1·en naam te besturen. Dit bevestigt
zich nader door de omstandigheid , dat BEKA zijn
werk opdraagt aan den bisschop van Utrecht JOANNM
VAN ARKEL en aan WILLEll den Pa l sgraaf : Jo a nni epis
copo Sanctae Trajectensis Ecclesiae a c Wilhelmo Duci
Pa latino sive Pn:ncipi Hollandensis Provinc·i a e. liet
is immers niet te denken , dat hij aan Graaf WILLEM
een w e rk heeft opgedragen , waarin die Graaf zelf be
rispt wordt ? veeleer was de vermelding van WILLEMS
komst aan de regerin g een passend slot voor een
boek , dat hem opgedragen werd. Maar op deze
vermeldin g"llu volgen , in den gedrukte BEKA , onmid
delijk woord en , die eene berisping bevatten van den
zelfden Pal sgraaf , namelijk da t hij ziclt met eenige
edelen verbond, doo r wier liulp hij naderhand zijne
moeder v a n lia re Staten beroofde. Daar nu BEKA niet
geacht kan worden een werk aan W ILLEM opgedragen
te hebben , waarin zulke berispin g voorkwam , moet
men besluiten , dat , gelijk TR ITHEMIUS verklaart , BEK.l
zijn w e rk m et het jaar 1346 gesloten heeft 11 3 ) .
Nu is de vraag : kon nEKA van het wonder van Amster
da m gewag" gemaakt hebben ? strikt genomen ; ja. Maar
in het plan , dat hij bij het eindigen van zijn Cliro
nicon gevolgd heeft , kwam dit niet te pas. - Bij
het inzien daarvan is het duidelijk , dat het slot
'van hetzelve in verband staat met de opdragt ; wan t

113) Vergel. Acta Sanctorwm junii tom. VII pag. 175 ; waar
nog andere redenen worden opgegeven.
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in het laatste gedeelte van zijn werk , van 1345 1 346, spreekt hij alleen van den bisschop van Utrecht
e � �an den Pal ��raaf wrLLEll , met welken laatsten hij
emd1&t , nadat h!J melding gemaakt heeft van den dood
van wrLLEJI IV, het vervallen daardoor van het graafschap
Holland aan het Roomsche keizerrijk , en de benoe
ming van ,aRGARETIIA , zuster van wrLLEll IV ' tot Gravin '
die eindelijk het bestuur dezer landen aan haren zoon
opdraagt. Het stilzwijgen van BEKA is dus genoegzaam
opgehelderd , en kan zelfs n iet als negatief bewijs
tegen de waarheid der gebeurtenis worden aangevoerd.
Wij komen nu aan eene andere tegenbedenking
van WAGENilR ; dat namelijk , <c de oudste schriivers
'
iJ
. ' er
die
��n gewaagen , ter minsten hondert jaaren
n � den t.u d , waarin het wonderwerk geloofd wordt
geschied te zijn , gebloeid hebben. En d e,e zen spree
ken er van , in zeer algemeene woorde�. » Ten be
wijze voert hij aan het Goutsclte Chronyxcken (van
1477) , en een ander Chronykje , die van VELDENAAR
(van 1480) , en zegt vervolgens : » De Haarlemmer
Karmeliet , JAN GERBRANnszooN VAN LEIDEN , diè in 't j aar
1504 overleedt , is deeerste der bekende schrijveren
d �� het gebeurde , in 't j aar 1345 , geplaatst , en me�
hu n a alle de omstandigheden , met welken wij het
b �v�n verhaald hebben , te boek gesteld heeft. En
hiJ is doo r den schrijver der oude Hollandsche Cliro
t1y ke , doo r den fTermeerderaar van BEU. , en door
alle de overigen gevolgd. »

167

Eene vergelijking van deze woorden met de opgar,e
en aanwijzing der ltandscliriften en gedrukte werken ,
in het tweede gedeelte van dit werkj e voorkomende ,
zal den lezer al aanstonds overtuigen , dat WAGENAAR
i n dit punt , volstrekt niet op de hoogte was , ver
mits er veel vroeger dan in het jaar 1477 van dit
mirakel , en wel omstandig , g·esproken wordt. Want
om nu nog niet te spreken van de bezegelde brieven
der Magistraat , wier echtheid wij reeds bewezen heb
ben , en die het wonder omstandig verhalen ; van
den brief van het kapittel te 's Rage , waar in
zoo duidelijk van het wonder gesprolrnn wordt ; de
vertaler van -!:EKA zelfs ( anders genaamd de Hol
landsche Beka) m) is in 't geheel in het voordeel van
plaatst hij dezen
W! GENAA R niet. Ten onregte toch
laatsten »schrijver achter A LEYDJS , terwijl uit de hand
schriften der koninklijke Bibliotheek te 's llage blijkt ,
dat de eerste vertaler en vermeerderaar van BEKA bijna
eene eeuw vroeger dan A LEYDIS geschreven heeft.

114) De vier lrnndschriften , waarvan wij hl. 94-99 &ewaagdcn ,
worden gewoonlijk de Hollandsche Beka genoem d , terwijl de
1l e k a door A. Dla ttheus in zijne vete1·is mvi analecta Ragre Co
mitis 1 738 , tom. III , part. I. in 4° . opgenome n , den naam van
de vermeerderde Beha draagt , om reden dat dit Chroniccm
attctius J oannis de B eka , zoo als M a t t h. het noemt , tot
1 426 door eenen onbekenden is voortgezet. De spelling enz.
toont tevens aan , dat DI at t h a e u s een R. S. gebezigd hee ft , het
'fl'elk van veel lateren tij d " as dan de vier H. S. door on• aan•
gege�en , "elke alleen tot 1393 loopen. i
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Dit wordt bewezen door de watermerken en ly-nen
(pontmseaux) , die in het papier der gemelde hand
schriften zijn ingedrukt. 11 5)
Het watermerk VAD een der vier handschrif ten van
den Jfollandschen Beka , reeds vroeg2r door ons aan
gewezen , is zeer duister ; doch men meent er den

115 ) Het middel om door de watermerken over de oudheid van
handschriften te oordeelen , heeft men grootendecls te danken
aan Wi ! ! i a m Y o u n g O t t i e y van Londen, die het in 1829
te 's Dage en elders op de menigvuldige handschriften heeft
toegepast ; dat der pontuseaux is men alleen verschuldigd aan
den verdienstelijken sub-archi varius van 's Rij ks archief te 's IIago
den Heer Z w a a n. -- Men zou hier tegen kunnen opwerpen , dat
de oudheid van het papier geen dadelijk bewijs oplevert voor
de ou dheid van het daarop geschrevene ; doch p.eze bedenking
vervalt , wanneer men weet , dat destijds het papier , hetwelk
door de Stad Brugge uit Lombardije en Italie naar Holland
verzonden werd , slechts in kleine hoeveelh eden 'l'Verd opgedaan ,
zoo als lcn s telligste blijkt uit de Grafelijke rekeningen van dien
tijd ; maar daarenboven is het door de naauwkeurige inzage der
rijke verzameling v an watermerken , in 's rijks archief hc,laande ,
ten duidelijkste bewezen geworden , dat ieder watermerk slechts
korten tijd gebruikt werd , waarna het of aanmerkelijk ,•cranderd
of door een geheel ander vervangen werd. Zou men �u al
willen aannemen , dat voor een enkel handschrift misschien
het papier van vroegeren tijd is gebèzigd en het schrift alzoo
veel j onger is ; dan is dit eene uitneming die bewezen moet
worden ; voorn! daar de vergelijking van verschillende soorten
van handschriften , wier oudheid door j aartallen bepaaldelijk is
aangewezen , den regel volkomen gestaafd heeft Eene proefne
ming , die wij zelven op meer dan een handschrift gedaan heb
ben , heeft er ons de overtuiging van gegeven.

169

draak in te erkennen , die in de laatste jaren der
1 4 eeuw voorkomt ; en dit vermoeden bevestigt zich
door de wijdte der lijnen. Een ander , het derde hand 
schri ft , heeft een hert met groote hoornen ; dit tee
ken vond men tot nu toe , in de jaren tusschen 1300 1 500 niet dan in eene rekening over de jaren 1 4 1 7
en 1 4 1 8 : maar j ui st dit jaartal wordt voor dat tee
ken bevestig·d door een ander llandschri ft van het
klooster van Egnumd , in 1844 verkocllt op de ver
kooping van B. Scheur leer te 's Hage ) waa rin het zelfd e
watermerk en de zelf<le ruimte der pontuseau x te zien
zijn als in opg·enoemde rekening·en. In dit II. S. getiteld ,
diplomata et acta varia abbatiam Egmonden. spectan
tia ; et fragmenta dictw abbatiae , komt een belangrijk
fragment van 1 4 1 6 voor ) aan het einde \-vaarvan men
dit jaartal uitdrukkelijk leest : » Sub anno a nativitate
domini millesimo quadragentesimo sex todecimo , in
dictione nona I die vero mercurii decima nona men
sis fehruarii , appostolica sede vacante. » Het hert met
groote hoornen , in papier met de1.elfde pontuseaux
als genoemde rekening en het gemelde han dschrift
lJehoort dus ontegensprekelijk tot de vroegste jaren
der vijftiende eeuw , en hij g·e, olg ook het handschrift
van den hollandschen tEKA , door ons hoven opg·eg·e 
ven. i'!len bemerke ook , dat er een welligt oudere Beka
op parkement bestaan heeft , en dat al d ie Ilollandsclie
Beka's slechts tot het jaar 1 393 loopen m). Uit dit
1 11.i ) ll\j den H eer A. ll. S c h i u k e 1 , te '• H age , i• <lewr dagen
15
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a l les blijkt alzoo , dat d e bewerin g van WA GEN A A R , als
of de oudste schrijvers , die van het m i rakel g·ewaagd
hebben , eerst honderd jaren daarna hebben gebloeid ,
g·c he e l valsch is.
Uit het verschil der j aartallen 1 342 , 1345 , 1347
trekt u L O N G ,volgens zijne gewoonte, het besluit)) dat dit
gewaande Miraakel een enkel verdichtsel is. » Of d i e
g·e volgtrekking zeer logisch is , mag ieder gezond
verstand betwijfelen. W AGEiUAR is voorzigti ger , en
stelt de vraag voor : « of het verschil der oudste
Schrijveren , onderling en met laateren,, omtrent den
t yd van 't gebeurde , de geloofwaardigheid van 't ver
haal niet vrij wat verzwakt ? » - Die slechts eenige r
mate met oudere en zelfs nieuwere Schrijvers bekend
is , zal hem dit zeker niet toegeven ; want als de ge
loofwaardigh eid eener gebeurtenis daar door verzwakt
wordt , dat de schrijvers verschillende j aartallen op
g·even , dan is het te vreezen , dat er zeer weinige
voorvallen zullen gevonden worden waarop men met
zekerheid kan staat mak en 1 17 ) . W ij zullen slechts een
paar voorbeelden aanhalen. Hoeveel is er niet ge
twist over het j aar , waarop de Zaligmaker der we
reld geboren is ? Zal het nu eene j uiste gevolgtrek-

k i n g zij n , te zeggen : dáha lvc word t d e g eloofw(Tardir;
lieid zijner geboorte vrij wat ve1·zw akt ? - ;iinm LI
AA:'I schonk aan de Stad Amsterdam het voorregt om
de kroon zijns rijks boven haar wapen te voere n ;
FOKKENS zegt , dat dit geschiedde in 1 400 , :1 11 d.c n • 1 1
schrijven 1 400 , en wederom anderen 1 488 of 1 4>-!) ,
zelfs het Koninklijk Nedp,r{andsch Instituut heeft
het j aar 1488 aangegeven ( 1 1 8 ) ; als wij daar 11 u
uit besloten : dns wordt de geloofwaardigheid r r ij
wat verzwakt , wat z o u men ons antwoorden ? Doch dit laatste - zal men zeker zeggen wordt door de .J!rieven zelve van 11AXIMILIAAN ui tge
maakt. Wel nu , wij zegg·en het zelfde van ht't
wonder van Amsterdam : de eerste brieven gevPn
het j aartal 1 ,3 45 op ; en dat het in di � j aar , en 11i � t
in 1342 of 1347 voorgevallen is , blukt mede mt
het tij dstip waarop toen de Paschen inviel; w�nt daar
het geschied is in den avond en nacht van drngsdag
op Woensdag vóór palmzondag en de dagteekening
va n 15 - 1 6 maart word t opgeg·even , kan het geen
ander j aar wezen dan 1345 , toen Paschen op clcn
27 maart inviel.
Ten laatsten tracht men de waarheid van het ver-

nog een zeer schoon exemplaar van den J{ollandschen Beka
on tdekt ; ook dit gaat tot het j aar 1393.
117) Hier geldt voorzeker de bemerking van v a n L e e u w e n :
In designandis porro definicndisque rerum temporihus sropis 
sim e scri ptores diil'erre , tam notum est quam quod notissimum. »
pi·aq: in Chron. 7ïelense XX.

118) Het Kon. Ned. lnstit"1d heeft niet opgelet , _dat M a -' i m i l i a a n in Febr. 1488 zich te Brngge in gevangenis be,·o n rl ;
en dat M a x i m i l i a a n en het Hof eene andere dan de >> g e 
meene jaartelling " volgden : de j aartelling van het Dof ( Sty lo
('uriae) het j aar bi.1gon met Paschen en eindigde alzoo ook
me t Paschen.
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h an l twijfelachti g t e maken door d e bedenking , dnt
a tie d e om s tnnd igheden , bij de vers chillende schrij
Ter s, ni e t d e zelfde zijn ; en smrnni g:e iel fs, door
d ezcu e n genen bes chreven , met elk.ander in strijd
zij n. Eenigen verhalen, tlat de vrouw m e t he t uit
b raaksel de II. Hnstic in het vuur wie1·p ; anderen ,
cla t de man bij het vuur zi t tende ze overg,lf; dez en ,
da t de vrouw ze uit het vuur haalde , genen dat
di t ge s chi edde door den man of dcu broeder di er
vro uw. - Maar wij vrag-en op onze beurt , doen
d ic om s tandigheden iets af to t de hoofdzaak ? allen ,
die er over geschreven of melding va n gemaakt heb
b en , kom en hierin o ver een : dat de ll. Hostie , in

het v uur geraakt zynde , ong es.c!tonden in liet v uur
bewaard is gebleven , en dit is h et, waàrop het hier

enkel aankomt. Da t n u s ommig·en , die niet op
de plaats z elve s chrijv e n , en niet ui t de onmiddel
l ijk c bronnen p u t ten, zich in de een e of andere
onbeduidende om s tandi ghei d vergi�scn , i s nie t all e en
i n dez e zaak g·eschied , maar 1:rebeurt , ze fs in onze
d age n, in honderd a n d ere ; e n wie zal h et geheel
dan nog v e rdach t houden, wanneer ove rigen s d e
hoofdzaak door allen een sluide nd beschreven is ? Het
sc hijn t dan ook, da t WA GEN A A R de nietigheid van zijne
tegen bedenki ngen zelf gevoeld heeft ; want nadat hij
Lich ui t geput heeft in verschillende gis s i ngen eu af
l eidin gen, erke nt hij t en laatste, dat n de kapel d er
11. Stede niet la ng na ' t midden der v e er tiende eeuwe ,
reeds zo vermaard is geweest , dat 'er naar alle waar-

1 73

aclt y n lyklieid , in of o mt rent den jaare 1 34 5 , iets
rreemds is voorgevallen , op de plaat s , daar zy ge

stigt werdt , 't welk , in die tyd'en , voor � en won
derwerk aangezien , en gTcetig·l yk verspreid e� g e
l oofd i s n . En om nu de geloofwaardigheid vr v wat
te verzwakken , ve rte lt hij hoe het veellig t lie�/t k nn
'
nen aebettren. Ong elukkig voor hem , dat L\j n ver
tel s el�j e bijna nog onbegrijpelijker i s dan het wou
.
der zelf. Maar al ware zijn vert els eltJ e ook nog· ioo
be gl'ijpelijk , Yolgt daar dan uit , <lat het ge� e urd is .
zoo als hij het meen t ; �n niet zóó als het inderdaad
is voorgevallen ?
En hi ermede meen e n wij de waarheid van het
wonder in' 1 345 voorg e vallen geno�gzaam gestan frl
en de tege nbedenking:en volk.omen opgelost t e heb
ben. Wij o·aan than s over t o t het ond erzoek van
vol gende gebeurt e niss en en beginnen met den brand
,,an 1 3 April des j aars 1 42 1 . 1 19 )
.•
.
•·
Sommige s elH\) Vers hebbe n e r aan getw11feld of er
.., . .
op dien tijd t e Ams terdam brand g·eweest Z\J ; doe �
com1ELIN 1 2 0 ) en anderen hebben aangetoond , dat d i t
werke lij k. he eft plaat s gehad. Het Chron icon a uctw.,
J"o annis. de .Beka , door MA,TTIIAEUS uitgegeven ( ve ter.
aev. anal. t om. III . p . 1 .in 4" . p a g. ,3 98. maakt van d i en
brand melding e n z e gt , dat onder anderen de ll. Sted e
-verbrandde. Zijne woorden luid en aldus : " ln den
119) Zie bladz. 33. hiervoor.

120) Beschr.

P.

_,bnst. bi. 1 466·
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selven jaer voersz . als c i c. c c c c. ende x x i. optcn Son
nendach den x x i i i dach van der maeut April , ge
scicde enen grooten brant binnen der Stede van
Amsterdam, also dat het derdendeel van der S tede
wel verbrande, doe bernde d i e nyc kerck , die hey
ligc Stede , ende dat heylige Sacrament aldair te rus
ten plach , dat gasthuys , dat raethuys, dat bagynhoff
mit haer Cape] Ic barnde daer mede, also dat te,· doe
een grootc scadc gesciedc. - n Uit deze woorden
leidt LE LONG (bi. 449) af, dat " niet alleen de l,apelle
van de H. Steede, maar ook ' t Ileylig e Sacrament
't welke aldaar plctgt te 1·1tsten, verbrandt zyn . . . . .
En vermits 't Heylige Sacrament, ' t welk aldaar
pl ag te te rnten, mc�de vei·brandt is , gelijk deese
Schrijver k laar seg-t enz. n Zoo als LE LONG het zegt ,
is het vrij klaar , maar dit komt , omdat hij het
woordj e lwtwelk in den tekst inscltmft, dat bij den
schrijver zelven niet te vinden is. WAGEfu,rn zag er
zoo klaar niet in. " Indien men stnat maaken ntog:e zegt hij - op het verhaal enz, is de kapel. . . afge
brand. Zelfs scltynt lty te ::;eggen dat de wonder
daadi g:e _ hostie toen ook door de vlamme verteerd
wordt. » - WAGENAAR wacht zi ch wel van het als stelli g:
te houden ; het scliiJ n t h:'m zoo. Als nu zekere woor
den van een schrijver duister zij.n , zoo als deze in
derdaad zijn, moet men ze dan niet verklaren door
anderen, die duidelijk zijn ? Wel nu , na 1 450 ver
zekert het Clironicon Tielense dat dezelfde hostie van
1 ,3 45 te zijnen tijde nog liewaard werd : et s.acra-

1

mentum idem a dliuc ibidem salubriter scrvatur. Het•
zelfde zegt de An�nymus bij Pontanus na 1482 : et
est idem (sacramen tum) in qno dictum miraculnm
contigit. Het latijnsehe getijdenboekj e , het mi rakel
boekje en allen , die van den brand van 1 452 g·ewag
maken , zeg·gen , dat in dezen brand (van 1 432) de
zelfde hostie ongeschonden bleef, die in 1 .3 45 d oor het
vuur des nachts niet verteerd was ; en het eerste voegt
er zelfs bij , dat de becldtenis des venijzendcn Zali g:
makers op die hostie stond uitgedrukt. Bewijst dit
nu niet duidelijk genoeg , dat die zelfde hostie in
1 421 nie t 1 lrnn verbrand zijn ? Stellige en eenparige
verzekeringen zullen toch wel opwegen tegen ecne
duistere uitdrukking. Veel geleidelijker laten zich die
woorden verklaren als een tussclwuzin, die wij thans
met ( ) zouden afscheiden , zoodat zij beteekenen :
toen brandde de ll. Stede , (alwaar het Il. Sacrament
pla g te rusten) dat g·asthuis enz ; en dit heeft zoo
veel te meer grond , wanneer men zich herinnert ,
dat het II. Sacrament in 1 4 1 5 niet in de II. Stede ,
maar in de oude kerk bewaard werd , en men toen
wel de hoop had , dat het te eeniger tijd naar de II.
Stede zo u teru g: gebragt worden , maar wannéér dit
plaats zou kunnen hebben , wordt volstrekt niet be
paald 1 2 1 ) . Om nu met zekerheid te bewijzen , dat
het II. Sacrament in 1 421 verbrand is, zo u men eerst
121 ) Zie tlen brief van het kapittel te 's Jlagc , bi. 27 hier

Yoor.
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moeten bewijzen , dat het toen reeds weder was m·e1·
g:�bragt naar de H. Stede en al�aar werkelijk rustte.
Dit bewezen zijnde , moet ten tweede bewezen wor
den , dat d i e woorden : ende dat heylige Sacrament
aldair te rusten placli , noodzakelijk , in de voorko
mende zins verbinding , beteekeuen : het II. Sacrament
is mede verbrand. Wanneer men hierin geslaagd zou
d e zijn (dan onmog·elijk) moet ten derde bewezen
worden , dat die verzekering , in strijd met de ver
zekering van alle anderen , boven alle andei·e moet
g·eloofd worden. Terwij l wij op al die onleverbare
h�vvij zen w,1 c hten , meenen wij met zekerheid te kun
nen zeggen : in 142 1 is het II. Sacrament van mira
kel niet mede verbrand , hetzij dan da t het zich in
de ll. Stede niet bevond , 't geen 't "'.aarschijnlijkst
i s , hetzij dat het uit den brand gered is gewor
den. 1 22 )
Omtrent den brand van 1452 , toén de gehecle
k apel afbrandde , terwijl het H. Sacrament ongeschon
den in het midden der vlammen bleef, mt>rken wij
11lleen op , dat dit nieuwe wonder een der krachtig
ste bewijzen van het eerste is , daar het onmog:elijlt
is , dat Gocl ter bevesti ging der valschheid wonde
ren zoude kunnen doen. Het. ecnige wat door onze

122) Dit bo,ens laarnle was reeds ter perse geFCed , toen o n s
werd medegedeeld d e ontdck k i n i; ,·an e e n handschrift v a n het
Chronicnn auctius Joannis da Baka op de koninkl. Bi bliotheek
l t· '• Ilage , waardoor he t zeker w ordt , dat de lezing vaR
ll a tt h a e u s ·varkccr,I i•. Zie B'/jlage Tl hierachter , bladz. 194.
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tegenstrrvers tegen dit tweede wondrr word t inge
bragt , is , dat de Hostie reeds in 1 42 1 verbra nd 1;oude
zijn; doch tot zoo lang: zij eerst bewezen zullen heb
ben , dat het Il Sacrament in 1 42 1 werkelijk in de
ll. Stede bewaard werd , en mede verlJra11d is hou
den wij d eze tegenbedenki n g voor niet ontvankelijk. Maar wat zoude het der tegenpartij baten , dat wij
het verbranden der H. Hostie in 142 1 aannamen ? Dan
toch zullen z\j m oeten aan.Hemen , dat het wond er
van 1 ,3 45 ûoh teu j are 1452 met eene 11 n derc hostie
herhaald heeft. Zou dit aan partij meer dienen dan
de historie van de ware toeclragt der zaak ? Neen
voorwaar ; er was toch wederom eene geoons.acreerde
Hostie in het midden der vlammen bewaard geble
-ven . - Ook hier heeft plaats wat wij bij het verhaal
van het eerste wonder za gen : de jaartallen worden
vertichillenrl opgegeven , en niets afdoende omstan
digheden worden verschillend v�rhaald. Het ant
woord , dat wij reeds. noeger gegev en hebhen , is ook
hier van volkomen toepas&ing : het eerste doet niets
af, en het verschil van omstandigheden word t dan
eerst van gewigt , wanneer die omstandig·hedcn aan
het wezen der zaak kleven Dit heeft hier JYeen
0
plaats. ; maar in het wezen d�r zaak - het niet ver•
brande n der Il. Hostie - komen wederom alle oo-etuigen overeen.
Thans blij ft ons nog overig , om te spreken ornr
de rrenezin g van den aartsh ertog JIAxnn L I H 'I .
Dat M.A XIM.ILIAAN omstreeks 1 480, 1 482, of 1 484 ziek ge-
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weest i ij , kan niet geloochend worden , daar verschei
den schrijvers zullts getuigen. Zie hier eenige g'e tui
genissen :
FRANS VAN mERIS , Hist. der Ned. Forsten , zegt hl.
155 : " Dit d us verrigt , en de Aardshertog in 's Graa
ven haage door ziekte gekweld zijnde, heeft echter
eenen grooten hoop volks.... gezonden enz."
Oude en nieuwe beschr[/vinge van Holland enz.
van · scnIVERIUs u i tgegeven door mr. BRUGJIAN bladz. 463,
uit de Jaer-Clironijche van JJARAEUS : " in 1480 quan1
Maximiliaan te Rotterdam , daer hjj eenc,siekte kreegh,
die hem een wjjle tjjdts soo trefte , dat de Doctoren
van sijn leven wanhoopten. Evenwel overwon het
de nature ten laetsten , ende wiert wederom geson t."
PoNTANUS Gelderse Geschiedenissen, hl'. 283. i n 1 480 :
» maer maximiliaen was in Holland soo schielyken
sick geworden, (moegelyk, om de verapderingh ofte
waterachtige dompigheyd van de lucht die den vreem
den man veeltyds beswaert en door de leeden treckt)
dat hem schier niemand leeven en gaf. Doch we
der op koemende , wanneer hij vernam enz. »
Clironijke van Flaenderen en Braband, D. 3. bi. 600
(onder het j aar 1 48 1 ) l> Hier (te Rotterdam) wort eerst
den Aertshertog met een swaerè siekte bevangen, ende
men was seer beducht voor syn doodt ; maar doo r
Gods gen ade ende de konst der ghcneesmeesters ,
wiert hy haest herstelt. »
Pmnus llEUTEl\US , Rennn Belgicnrum lt"b.
pag.
97 . - 1 4�0. )) lloteru<lam um venit uLi in rnorbum

xr.
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i11cidens , adeo graviter aliqu ando laboraYit, ut me
d i ci de vita dcsperarent. Sed ta11dem natura mor
hum supcrante convaluit. ll
De Anonymus hij Pontanus verhaalt dat l> Jllaxi
miliaen , anno 1 497 wesende in 's Gravenhage he
vangen met eene doodelicke sieckte , ende belofte
doende van het H. Sacrament tot Amsterdam te gaen
besoecken, wierdt terstont ghenesen ; derhalve l1ij ,
niet ondankbaer wesende, corts daer nae , om zyne
belofte nae te comen , aldaer in persoone is versche
nen , offerende ee:nen Gulden Kelck , met costelicke
l\1is-cleederen ; ende een wtermaeten groote Wasse
caersse. » Jn de l:.itijnsche d ruk , even als in het la
tijnsche H. S. , vroeg· e r door ons vermeld , wordt
dit op gelijke wijze verhaald , alleen staat in de eerste
84 en in ons H. S. 1 484. PoNrnrs zelf schrijft 1 582.
Ook de Hollantsclw Clironyck spreekt van de ziekte
van J!AXDIILIAAN te 's llage en schrijft het jaar 1 480.
Het verschil van tijd en plaats zijn al weder de
zwarigheden , die tegen de waarheid der bewuste
genezing worden ingebragt. Hier is het zeker grooter,
dan in de vroegere gevallen, maar zoo ergens op
d e tijdrekening weinig staat i· te maken , dan is het
, oorzeker in de geschiedenis van de Graven van
Holland en in die van MAXHIILIAAN wel het minst.
llIPn doorloope sl echts het hovengenoernde werk van
RRUGJrAN ; men leze slechts eenige Chronijken ; en men
zal al spoedig overtui gd zijn . dat niet zelden zoo
V('le jaartallen voorkomen als men schrij vers raad-
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pleegt ; en dit ondervindt men eveneens m et cle aan•
wijzin g van plaatsen en andere zaken. Is er wel
reden om zich grootelijks daarover te verwonderen ,.
wanneer men op ornien l eeftijd , nu de wetenschap
toch hooger staat , nog derg·elijke onnaauwkcurig�
heden ziet Lcg·aan, en nog wel door menschcn bij
wie men het niet wachten zou ? Terwijl ieder w e et ,
dat in 1 825 te Leuven het Collegium Pliilosopliicum
werd opgerigt , schreef de Heer nuoonG11 , than s lee�
raar aan de Academie te Delft : het Colt. Pliilos. te
Wie weet of het nog niet n{l 300 jaren
GEJT 1 2 3 ).
als e ene tegenbedenking wordt opgeworpen ! De
Heer c. VAN DER VIJVER , dien men meenen zou i n d e
gelegenheid te zijn, om ten min s te va n Amsterdam
alles nàamvkeu1'zg op te geven , stapelt in zijne ge
scltiedk1mdige bescliriji,ing der stàd Amsterdam zoo
veel ouj uisthedcn, onwaarhedeu zelfs , ppeen, dat
het inderdaad bijna ongelooflijk is. Slechts een en
au der s taaltje. Bladz. 35 , 1 e. afl., verhaalt hij, dat
het feest van l\lirakel jaarlijk s gevierd wordt op den
18". l\laart ; wat Olljuist is. Hij zegt , dat de meeste
der ges cbenk en , door MAX IJIILT A A 1' in de II. Stede ge
offerd , nog bewaard worden op het Begg·ijnlwf, of
schoon er niet één enkel te Yin'den is . lll . J 1 1 , 3e.
afl. beweert hij , dat een g·edeelte van het beschilderd
glas (in 1843) nog aanwezig· is . dat reeds in 1832
voor goed was weg·genomen. B ladz. 1 61 , 4e. afl.,
123) Zie het Maandsch. de Katholiek , D, 3 . bi. 341 ,
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spreekt h ij van een gevestigde bij-bank t e Rotterdam ,
die nog altijd in de toekom st is; en e lder s, van het
monument van Siveers in de Oude Kerk te Amsterdam ,
ofschoon men te vergeefs het daar zoeken zal. l\Iaar wat
nog m eer zegt , het verslag zelf » van de kommissie der
Tweede Klasse van liet Koninkl. Neder[. Instituut » 12 4)
draagt de blijken , dat men de zaken ni et altijd even
naauwkeurig opgeeft ; want behalve dat die Heeren ,
duidelijkheidshalve, wel hadden mogen aan s tipp en ,
hoe het kwam, dat MAXIMIL IAAN op het stuk, waarbij
hij de Kroon aan Amsterdam s chonk, 1488 � chree�'.
ofschoon wij toen reeds 1489 telden ; vergïsse� �:U
zich niet weinig , wanneer zij vertellen, dat b:g m
1 504 tot de Roomsch-Keizerlijke waardigheid werd
verhev e n. De waarheid i s, dat hij zelf in 1508 den
titel aannam van verkoren Roomsch-Keizer : Imperator
Romanus electus , maar nooit als zoodanig is gekroond
geweest. Zal men zi�h dan nog v � rwonderen , dat
_
_
de oude Kronijk-s chrtjvers met alt:gd met elkander
o v ereen stemmen ; en e r een bewijs uit kunnen trek
ken om eene geheele geschiedeni s te loochenen ,
wie; e chtheid door monumenten bevestigd werd en
w el door hem zelven, die in staat was , om over
de gebeurteni s het beste te oordeelen ? - Eerst re
denere men die gedenkteekenen weg, althans de her
innering daarvan, eer men met grond zal kunnen
n der
124) De merkwaardigste stukken uit de oudste Archie"e
47.
bi.
1821)
(Amst.
enz.
rdam
6taà Amste
lG
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outkennen , dat de genezing van MAXIMILLI.AN he t oo-e
volg was eener gedane gelofte.
Het geen LE LONG vooral tegen de waarheid dezer
gelofte als van groot gewi gt wil doen voorkomen is
een oud gedicht , bekend onder den naam van Te�r
dannck , dat door som mig·en aan MAXDIILLI.AN zelven
wordt toeg�schreve n , en waarin , onder allegorische
heelden , zun persoon , zijne jeugd , zijne ziekte en
herstelling worden voorgesteld. De titel van dit
werk is deze : Die geverlicheiten und einsteils der
geschichten des loblichen streytparen , und hochbe
nïmbten helds und Bitters herr Tewrdanncks. Nurem
bcrg 1 5 1 8 1 2 5 ) Het is gemn akt door zijnen » Capplan
llelchior Pfintzing zu sant Alhan bij Jlentz wn d
sand Sehold zu Nuremherg Brohst » en opgedragen
dem durc!tleuchtigisten Fnrsten und Herren Hern
Carlen fftïnigen zu llispanien enz. , Ertzliogen zu
_
.
Osterreyck ; en m deze opdragt zegt hij zelf : ( die
Jch den maysten tayl gesehen 1tnnd vo1i glaubhaff
ten personen die in gegenwertigheit gcwesen sein o·e
liürt hab) in form mas und weis der !telden pücher
(als voormalen durch vil besclirehen ist) in verporgner
gestuit zubescltreihen. § 67 wordt verhaald , dat de
H eld ziek werd , en dat de rreneesh e er hem zwakl.e
geneesmiddelen gaf , waardoor hij van dag tot dag
verzwakte ; hetgeen d en Held deed besluiten , om
1 25) Zie .llfcthode pour étudicr l'histoire par L e n g l e t d u
f re
Y tom. III en E b e r t , Algcmeines Bibliographisch e& lexico ,t
_
l.e, p"c k .

rn °
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eenen dienaar naar d e stad te zenden , ten einde aldaar
sterker artsenijen te halen. Hij liet de zwakke genee&
middelen staan , gebruikte de sterke en werd beter :
ll Gleich in derselber stundt ,
Sandt Er ein ghaimen diener sein ,
Eylundts in die nechst S tat hinein ;
Der bracht Im sterckher ertzeney ,
Die nam Er mit den hertzen frey.
Num hort was Ich Euch weyter sag :
Es stundt nicht an drcy gautzer tag
Der held nam zn am seim gesund.
Als Er dasselb merckhen begundt ,
Wolt Er van den Artzt nit mer ein
Nemen, »

Wel verre nu , dat dit als tegenbewijs zou kun
nen dienen , bewijst het of niets , of minstens even
veel voor de genezing ten geYolge der g·elofte ; want
waarom kunn en de kraclitigere geneesmiddelen , waar
toe hij zijne toevlugt neemt , niet even g·oed worden
verklaard door dat geestelijke middel, de gelofte ,
die hij te haat nam om nn zijne hopelooze ziek.te te
herstellen ?
WAGENAAR zelf heeft de waarheid dier gebeurtenis
niet in twijfel g·e trokk.en . Zonder de minste aanmer
n , in
king verhaalt hij : n De Aartshertog Maximiliaa
deedt
,
de
ggen
le
't jaar 1484 , in den Haage kran k
in
erdam
Amst
te
eene gelofte , om het Sacrament
eid
ndh
gezo
in
hij
n
bedevaart te gaan bezoeken , indie
volgd e op
hersteld mogt worden. Zijne herstelling
deeze gelofte. >>
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MAxrMILUAI\', zoo als wij reeds gezegd hebben ,
schonk aan de stad Amsterdam het voorregt om de
kroon zijns Rijks boven haar wapen te voeren '· hii
.,
.
schonk haar dit om de diensten , die zij hem in den
oorlog bewezen had ; doch eene volksoverlevering
verha�lt, dat he ook ter herinnering: was van zijne
geneung: - Het stuk zelf, dat wij hier uit de Hand
vesten van Amsterdam D. I. hl. 2. (Privilegie Boek
fol. 88) � en slotte mededeelcn, schijnt die meerring: te
begunstigen, daar het ook gegeven werd om sonder
linghe saken hem daar toe porrende.
»Maximiliaen bij der gratie Godts Roomsch Koninck
alty�t vermeerder 's Ryck, ende Philips by der selve;
g:racie Ertzhertoghcn Yan Oostenryck , Hertoghen Yan
ll o urgondien , etc. Graven van Holland , etc. Allen
den genen, die desen Brief !sullen si.en oft hooren
lesen , saluyt. Omme dat wy bemerken die groote
g:etrouwi g:heyt ende goedwilli g:heden, end� oock mede
de groote menighfoudig:e diensten, die onse Stede
Yan Amsterdam ende de ing:heseten van dien , tot
haren swaren Kosten, ons ende den voorvaderen van
onsen Sone Hertog:he Philips, tot diverschen stonden
g:ed aen ende bewesen hebben, ende bysonder dao·he
lyck doende syn in dese onse tegenwoordi g:he w:pe
ning: e , dien wy van nootswe g:en moeten doen, omme
onse Stede Yan Rotterdam, 't slot ende Stede Yan
Woerden tot reductie ende onse gehoorsaamheyt te
b�eugen: so ist , dat wy, aanziende hoe dieselve Stede
met gheciert en is met eenen alsulcken wapen als

1 ,3 5
sy wel behoort te hebben, ende dat bysonder omdat
die Poorteren ende inghesetenen van onsen voorsz.
Stede van Amsterdam voorz. daghclycks met haren
Schepen ende goeden, te Water ende te Lande , iu
veele verre en vreemde Rycken ende Landen con
verserende syn in Coopmanschappen : Waeromme .
ende om der redenen wille voorsz. ende om sonde·1�
linghe saken , ons daertoe porrende , Wy uyt onse ey
ghe propren wille, speciale gracie ende authoritcyt,
verleent , gegunt ende gegeven hebben, verleenen,
gunnen ende geven mit desen onsen Brieve , deselve
onse Stede van Amsterdam � dat sy van nu voortaen
tot eeuwighen daghen , haere Wapen Yoeren ende
bekleeden, tot een eeuwige memorie van onscr gTa
cie , metter Crone van onsen Rycke. Ende omme
dat wy 't selve voor ons end e onse naekomelingen
vast gestade ende Yan waerden willen gehouden heb
ben , soo hebben wy tot een oorconde desen Brief
gheteyckent met onsen eygen name. Gegeven in onse
Stede van Schiedam den elfden Februarii, Anno veer
thien hondert LXXXVIIJ. ende was ónderteyckent,
Max imilianus.
aangebragt,
Mogen wij nu, na alles wat wij hebben
lijker wijz e
rede
men
hier niet te regt vragen : wat
heid der
echt
de
mee r zou kun nen vorderen om
van het
enis
hied
gesc
gebeurtenis te bewijzen ? In de
e , hebSted
H.
de
H. Sacrament van Mirake l en van
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ben wij de keten der overlevering aangewezen , die
aan de gebeurtenis zelve zich aansluit. Die overleve
ring werd onophoudelijk en meer en meer besten
digd , door gedenkteekenen verheerlijkt , door her
haalde wonderen bekrachtigd , door de geschiedschrij
vers vereeuwigd.
Maar ook alles wat de menschelijke voorzigtigheid
kon aanbrengen , om de herinnering dier gebeurtenis
zuiver aan het nageslacht te doen overgaan , werd
van den beginne af in acht genomen. De bevoegde
geestelijke en wereldlijke magten deden onderzoek
naar hetgeen was voorgevallen , en daar •zij zich ver
zekerd hebben van de geloofwaardigheid der getuigen ,
aarzelden zij niet , om openlijk te verklaren , dat alles
in waarheid zoo geschied is , en het met hare getuigenis te bekrachtigen.
Vrij moge dan of onwetenheid of vooroordeel hunne
krachten inspannen om het gevestigde gebouw te doen
wankelen ; de grondeu zijn te stevig dan dat de minste
beweging zoude kunnen veroorzaakt worden. En zoo
lang de herinnering aan dat alles zal overblijven ,
zoo lang zal de Heilige , Katholieke Kerk , ook om
deze gebeurtenis , van zich getuigen kunnen :
DE ALLERHOOGSTE GOD HEEFT IN JUIJ TEEKENEN EN
WONDEREN GEWROCHT.

B IJ L A G E 1.

Zie hlad1,. 156.

Het Huis te BoucrroRST lag in Holland bij Noordwijker
hout aan den weg van den Yogelenzang. Het had
weleer het regt , om tot vrijplaats te kunnen strek
ken voor eenen doodslager.
Het Huis te BoucHoRsT heeft zijn naam ontleend van
het oud Ridderlijk geslacht van BoucrroRST , 't welk
te voren N00RDTYK of !I00RDWYCK genaamd was.
De verschill ende namen of toenamen van 1100R o 
dit geslach t
W Y K , BoucaoRS T en ALKEMADE , waar mede
ngen aan te
oorspro
bekend is , schijnen verschi llende
het is een
;
geval
het
duiden ; dit is evenwe l niet
hetzelfd e
allen
n
voerde
en hetzel fde geslach t ; zij
ton g
roode
met
,
Leeuw
wa pen , te weten een zwarten
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en nageli op een zilveren veld. Blijkens originele ons
vertoonde zegels was aldus

!I ET WAPEtrVA!I IIET G ESLACHT BOECIIORST.

/

(a)

In O i-eri;jssel is ook een grslacht <la t den naam
van BUCKH0RST droeg ; en ofschoon het onzeker is , of
( a ) De helmdekken (lambrequins) zijn. de sieraden , welke de
Ridders op hunne helmen droegen ; de pluimen en vederen ,
zoo als bij dit wapen voorkomen , zijn er eerst later bijgev oegd .
De oudere helmdekken schijnen vroeger dan de wapen. in ge
bruik geweest te z ijn , want op de uoeg•te zegels ( 1 1 e eeuw)
� indt men ze reeds. Zie verder THOIU.S DE ROUCK Adel'/jk Toneel.
A mst . 1 673 hl. 34.

hetzelve tot het Hollandsche behoorde , �-ermits do
Leeuw in het wapen gekroond is , zou het echter
mogelijk kunnen zijn , dat een lid van het g·eslacht
van nocKnoRsr uit Overü'ssel naar Holland gekomen
is en aldaar Noordwijk verkregen heeft , waarvan
hij , volgens het gebruik dier eeuwen , den naam
aannam. Hij kan vervolgens het Huis noucnoRsr ge
bouwd hebben , tot herinnering van zijn geslacht ,
en claarvan wederom den naam hebben aang·rnornen.
·Indien deze scheiding werkelijk heeft plaats g·ehad ,
dan moet ze al vroeger geschied zgn , omdat het
Huis te noucnoRsr reeds in ! 272 in Holland bekend
was. Vroeger zelfs vindt men dezen familienaam ver
meld , en wel in een Diploma van 1 220 quarto idus
martii , zijnde een verkoopacte aan 0110 II , bisschop
van Utrecht , broeder des Graven van Lippe , waar
bij rn1:000R1cus nouKH0RST voorkomt. (zie 11Jr. Paul van

Alen , Memoriaal of Beschrijving van de stad Gravi,
en den lande van Cuijk hl. 75 , ook te vinden in 't
Groot Utrechts Placaathoek n. 3 hl. 49) Ook in een
diploma van 1 277 te Utrecht , » da g·hs voor de ge

bohrte van St. Jan den dooper , » komt een B0EKII0RST
voor. Dit diploma bevat eene schuldbekentenis van
den Bisschop JA!'I I (van Nassau) aan JAN Heer van
Kuijk , welke ondertcekend is door WILLEM VAl'I DER
B0EKII0RST , die in 't stuk vermeld wordt als bloed
verwant des hisscliops , (zie Comte Joseph de St.
Genois. Droits primitifs der ancienne, terre,. Tom.
I p. 433).

-1 90

Onder den naam van KOORDWYK. ?�omt de familie al
· TI'Oeger voor.
1 1 68. EnRHART n11 NOERTICH ; sneuvelt in den strijd
tegen de Westvriezen. (zie Melis Stoke pag. 5 1)
1 198. H uGo DE KORDEK.E ; getuigen van noRis , Graaf
van Holland , en
1205 van ADA Markgravin van Brandenburg , bij
eene gift van RhiJnsburg. (Zie Miraeus.)
1236. WILLEM VAN KORD EKE ; getuigen van den Graaf
WILLU van Holland (ald. )
1252. liALDEWYN van Noort,oyk ontvangt eene ver
g unning van FLORIS (zie Kluit p. 632). Hij was gehuwd
met ALEYD , dochter van OTTO VAK HOLLAND. Hij ontving
van Graaf FLORIS to t huwelijksgoed de tienden bij Soe
termeer ; en ter leen het goed Boeckhors.,t bij Nortteke
voor hem en zijne kinderen van beiderlei kunne , in
1272 (zie R ademaker D. 2. p. 116). In 1261 komt hij
ook voor bij de stichting van Leeuwenhorst. Het is
niet onwaarschijnlijk , dat van hem de Boeckhorsten
in Holland afstammen, vermits hij bezitter is van
het goe�.
1267. CLEMENTIA VAN NORDEKE ; geeft goed te Rij,
wijk aan het duitsche Huis , dat zij van DIRK. n11
BUPHOST gekocht had.
1274. Heer llUGO VAN NORTGHE Ridder en Nobilis rir;
getuigen van vrouw ALEYD van A.verness. (Kluit). In
deszelfs heerlijkheid wordt Leeuwenhorst gesticht.
126 1 (Rademaker). Was gehuwd met CLARA VAK KOORDU.J:.
Na dezen komt FLORIS VAN DER nozcK«oasT voor. Volgen,

19 1

Miraeus wordt hij beschuldigd als deel te heb·
ben gehad aan den moord van woLPDERT vu BORSJ:LEII
1 309.
In 1312 is hij leengetuigen van Graaf w1LLD,
Zijne zuster trouwt met Heer JAN VAN DER D USSEN , in
1 322 ; wier huwelijksche voorwaarde htj mede beze
gelt. - Hij was Balj uw ,,an Delfland en Schieland
in 1 331 , 1333 , en 1336 ; en van Amstelland van
1 341-1347. (zie hiervoor bladz. 1 47-1 56) Hij was
de vertrouweling der Graven van Holland, die hem
tot verschillende zaken bezigden. Later behoorde hij
tot de partij der Hoekschen , en werd hij vijand
verklaard door Hertog w1LLH van Beijeren ( Goudho
ven.) In 1353-1354 is hij rentmeester van Keizerin
ll.lRGARETDA (Verg. de Holt. Beka en Chron. auct.)
Ju VA.Il BOUCKllORST zoon van FLORIS VAN DER BOUCK
HORST is in een zoen te Haarlem (Jlieris) en draagt
'
goed te T7oorltout op aan den Hertog AL&REGT , dat hij
weder ter leen ontvangt in 1385 (1'/ieris). Sterft in
1 400. (Holt. L. R). llij en zijn zoon JAN hebben in
1393 den windhond van den Hert og gekwetst (Holl.

Leen R).
""
JA.11 VAN noucnoRST , zoon van den voorg aan den ; h lJ
houdt de zijde van vrouwe JACOBA van _Beijeren 1418 ;
is R a ad van den Hertog van Bourg·ond1e 1 427 , 1 437.
Hij draagt Boucke nburg op aan llol.�and en ontvangt
hetzelve WPder ter leen in 1 432. nu pacht de molen
van Noortwij k in 1 429 ; is Heemraad van Rliijnland
(S. v. Leeuwen p. 1 503) ; trouwt ELISABETH vu nu-
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IIADE , Heer FLORIS dochter , wier moeder was 1:us.1.
BEru van Croonenburg.
FLORIS VAN nooc110Rsr ; wordt beleend 1 406. (Holi.
Leen R:)
W1LLE]I VAN nouc110Rsr ; bekomt van JAN van Wulven.
Abt van Oostbroek , alle d eszelfs inkomsten van Aar
landerveen ;n 1 421 (Hol. Leen R.) ; zijn goed in Hol
land wordt in 1378 verbeurd verklaard , wegens die
verijen , behalve hetg-een hij bezit van JAN van Cro
nenberg ; in 1 402 wordt het hem teruggcg-even. In
1 405 is hij Baljuw van Rhijnland ( S. v Leeuwen) ; hij
heeft verschil met JAN van Cronenberg over Noord
wiJkerhout 1 404 (Radeinaker) ; en sterft 1 42 1 . Hij was
gehuwd geweest met JOHANNA van der A, en had een
" zoon , FLORIS VAN noucKIIoRsT , die na zijns vaders dood
beleend werd door den Domproost 1422. (Domproost
Leen Reg.) Hg werd met Bouckhorst be:(.eend in 1 429.
FRANK of VRANK VAN DER nouc110Rsr sticht het klooster
te Noordwfjk 1 456.
In eenig-e origineele stukken , door of voor de
leden dezer familie g-epasseerd , en ons ter inzage
afgestaan , vinden wij nog in 1 420 de bovengemelde
uv VAN DER BOECIIORST en zijne vrouwen Jonkvrouw
ALVERAET en Jonkv. LYSBET , FLORIS dochter van Alke
made.
1 498. -Een leenbrief hij 't huwelijk van JAN vu
DER DOEKIIoRsr tusschen de familie van Noirtick ge
passeerd.
1 503. JAN vu DIR BOUCKIIORST; en Ro1101F de hastaer

•

tJan der Boeck !wrst , en diens vrouw ELISABET H Ja111•
dochter van Cats.
15 1 5. Blj eene leen van het huis te Noortick de1:elfdc ROEL OFF met zijne vrouw , en PIETER van der
Boeckhorst Janszoon.
1518 . FLORIS VAN DER BOECKIIOR ST en zijne weduwe
DEIi.
JANNE van Scaghen ; zijn broeder GI.JSJlRECI IT VAN
van
r
dochte
Jacobs
ANNA
icht
n
noE c110Rsr , en zijne
Noortick.
1599. Eene overdra gt voor Jonker coRNELIS VA� DER
soucKHOR ST , als schout van Noortwy·ck.
In het hand schri ft van Ryckhu fjse in de Bibliotheek
te Leiden , vinden wij nog· vermeld d e reeds genoem d e
FLORIS VAN DER Eouc110Rs T 1 49,3 , terwijl ook daarin
voorkom t DIKC VAN DER noEcuoRs r , in wiens wapens de
Leeuw gek roond is.
Verg·elijk t m en nu deze opgave met die van S. V.
LEEU" EN Batavia lllustrat a, d:m ziet men , dat hij ten on
regte den oorsprong van d it geslacht , en zelfs van
den familie-naa m noEKIIORST , eerst na 1 300 een aan
vang d oet nemen ; d at zijne opgaaf zeer onvolledig
is ; en dat al zoo WAGENAAR hem niet als een beslissend
gezag: behoefde aan te halen,
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B IJ L A G E II.
Zie bladz. 176.
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Nadat wij reeds geschreven hadden hetgeen wij
l . a. p. gezeg·d hebben , ontviugen wij de mededee
l i n g , dat in de Koninkl. Bibliotheek te 's Rage een
;'j d e , haudschrift van den llollan dschen Beka g-evonden
was (B. 225 van de II. S. S. van GtRA.RD ); Zie hier de
heschrij ,·ing van hetzelve en de opgave viln de bedoelde
p laats.
Deze Kronijk , die wezenlijk het Cltronicon Auctius
de Beka g·enoernd mag worden , loopt lot 1467 , tot
d en dood van PIIIUPPus van Bourgondie, terwijl het H .
S . d oor MA.TTHA EUS gebezigd , slechts loopt tot 1426. Se
d ert dit jaar eYenwcl (tot 1446) h eeft de copist slechts
t•mig·e wei ni g·e d aad zaken , en nog maar in het kort
,crmeld; hij gaat dan op eens van 1446 tot 1460 over.
Dit Il. S. voert ten titel : » Dit is die tafele van den
Cronikë van IIolla11t en van dat Sticht van Utrecht als
nn den Bisscoppê ende Y::m d en Graven van IIollant.. ...
"·elc huuc van d en Cro11ikë is beg·onnë te scriuë Jnt
j ner ons 1Ierë duyscnt vierhondert negë ende tsestich
t l (' s d a ech na sin te baur dach ('Il is volscrcu ë Jntjaer on s

l! ),'j

herê M. CCCC. en LXX opten À YIJ de n clach i n Ma('rte. »
Het 1oa tennerk , de kleine meermin en het wapen
met de drie leliën gekroond , met een soort van kruis
er onder aauhan gende , als ook de breedte der lijnen
(pontuseaux) toonen aan, dat dit Il. S. inderdaad in die n
tijd geschreven is.
Op fol. 84. recto vindt men de geschiedenis van het
Mirakel op even dezelfde wijze als in de overige vie1·
ll. S. S. rnrmeld ; alleen is in de spelling , in de keu s
en de plaatsing der woorden eenig verschil ; maar d,·
taal en schrijfstijl zijn heter dan van het ll. S. door Jla t
tliaeus uitgegeven.
Op fol. 146 recto , leest men : » ende dairna inden
jair doen men screef M. CCCC. XXI enz. » en op het
zelfde fol. 1 46 verso : J të noch in den selven jair voirns
op enë Sonnedach den XXIIJ <lach van Aprille geseiedl'
een gToot brant binnen der Stede van Aesterdarn sol'
dattet derdendeel van der Stede wel verharnde die ny<'
kerc die heilighe stede dair dat heylig Sacrament plach
te rusten dat gasthuus dat raethuus dat beghyuho f
met hoer kapelle harnden doe mede ..... »
Men ziet aanstonds , dat de duistere plaats , in het
handschrift van Jl,I_TTU. - ende dat lieilig Sacrame11 !
a ldair te rusten plach - hier geene de minste dui 
sterheid heeft : de woorden dair dat lieylig Sacra
ment placli te rusten staan in goeden zamenhau g
met het overige van den zin , en drukken niets an
ders uit dan eene nadere beschrijving van het on
middellijk voorg·aande , die lieylige Stede. Deze lczi 1 1 s·

\
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laat dus de moge lijkh e id nie t toe , om uit d en Ho/
hndsclien BEKA te beweren , dat de mirakuleuze llostie
in 1421 zoud e ve rbrand zijn.
Wij gelooven ni e t , dat i e mand de lezing van MATTU.
boven di e van h et ve rm elde ll. S. zal willen stellen.
N i e ttemin stippen we e enige reden voor het t egen
deel aan. De lezing bij MATTIJ. is blijkbaar b edorven ,
daar zij in g e en goeden zamenhang staat m et het
voorgaande ; hoe mo et ze nu verbeterd worden ?
Het eerste en ware middel is , ni et wille ke urig
een woord in te voe gen , zoo als LE LONG gedaan
heeft , maar óm te zien naar andere ha'ndschriftcn of
men daar de echte lezing vinde n mogt. Doet zich een
met zorg geschre ven handschrift van genoegzamcn ou
derdom voor , waarin eene duidelijke , 1.in hebbende ,
m et he t overige zam e nhangende , g:een e kenmerken van
inschuifsel , drngende lezing gevonden w �rdt , dan mag
m en zeggen : dez e is de echte . Zoo , nu , is h e t met ons
handschrift g eleg en. Met zorg ,s h e t geschreven , blij
kens de meerdere naau wkeurighe id in taal en stijl ;
het hee ft genoegzamen ouderdom , daar het in 1470 ,
slechts ncg·en en veertig jaren na de vermelde g·ebeur
tcnis , en alzoo bijna g· elijktijdi g: , vervaardigd is; de
lezing , vrij van alle k entceken en van vervalsching ,
geeft een duidelijken , m e t h et ov e rige goed zamen
hangenden zin ; men mag derhalve z egg en : zij is de
echte. lU en merke daarenboven op , dat de ze lezing:
overeenstemt m et hetgeen and ere schrijvers verhalen
omtrent den brand in 1 42 1 , terwijl de lczing bij MATTII. ,

opgevat in den zin van LE LONG , daarmede in tegenspraak
is : e enc red e t e m eer om de llaagsche lezi ng -voor de
echte te houden. E indelijk , wil iemand volstre k t onze
L:ziug verwerpen , dan bedenke hij , dat zij in allen
i;evall e eene stell ige getuigenis van een tijdgenoot is
tt•gcn de meer dan gcwaag·de verbeteri ng van LE LONG.
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