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Dit blad verschijnt omstreeks het midden
van iedere maand, onder redactie van het
bestuur en wordt alleen aan de leden van
het genootschap gezonden. Brieven te zenden
aan den secretaris den heer F R E D . CALAND,
Celebeatraat 89, en bijdragen voor het Maandblad, met de daarop betrekking hebbende
correspondentie aan den heer M. Gr. WILDEMAN,
van Speykstraat 41, te 's-Gravenhage.

Leden te 's-Gravenhage betalen per
jaar. . .
ƒ 10.00
Zij, die buiten's-Gravenhage wonen ƒ 6 . 0 0
De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe
leden verkrijgbaar per jaargang ad / 6.00
Advertentién in verband met bovengenoemde wetenschappen per regel . ƒ 0 . 2 0
Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar.
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De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of inhoud der onderteekende stukken.
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1894,

Naamlijsten van predikanten behoord hebbende tot de classis van Edam.
Medegedeeld door W. SNOUCKAERT V. S.
In het Archief der Groote- of St. Jacobskerk te 's Gravenhage, bevindt zich een klein folio boekdeel waarvan
het opschrift luidt: „Eenige voorname classicale resolutiën over verscheydene saken bijeenversamelt ten gebruyke
des classis. _A° 1691". Het waren niet de resolutiën die mijne aandacht trokken, doch de daarachter vermeld
zijnde naamlijsten van de eerwaarde heeren van de classis van Edam. Hoe dit handschrift in 't Archief der
St. Jacobskerk geraakte weten wij niet, doch wij laten dit vraagstuk aan deskundigen over en verheugen ons
liever met de ontdekking er van, dat in ons blad met het oog op de vele familienamen en de daarachter
gevoegde data, voor immer bewaard zal zijn. Wat ons van meer belang zou zijn te weten, is de naam van den
samensteller van dat geschrift, doch uit bescheidenheid heeft de schrijver zijn naam niet vermeld en moeten wij
ons in deze onwetendheid schikken. Eenige data hebben wij nog aangevuld uit het werk van H . Croese Gzn., „Kerkelijk
register der predikanten die zedert de kerkhervorming, de gereformeerden Nederduitschen Gemeente te Amsterdam
tot aan den jaare 1759 bedient hebben. E n na den dood van den aucteur vervolgt tot in het jaar 1792". Te
Amsterdam bij Hendr. Diederiks enz.
's Gravenhage 1894.
Eenige voorname classicale Resolutiën over verscheijdene saken bij een versamelt
ten gébruycke des classis. A°. 1691.
Namen der predicanten soo
classis van Edam.

die van tijt tot

tijt geweest zijn in de respective steden en dorpen onder de

' T O T EDAM.

1572. is in de stadt de eerste opentlijcke predicatie gedaen in de groote kerck op den eersten Sonnendag na
St. Jan; maer hebbe niet konnen naspeuren, door wie 't selve is geschiet, maer vinde dat hier was,
1575, Paulus Pietersen en gestorven is 1575, Sept. 1.
1576, Aug. 27. Barnerus Vezekius, filius, vertrocken na Deventer 1579.
1577, Octob. 7. Hermannus Vezekius, pater, oock na Deventer vertrocken 1579, Julij 14.
1579, Aug. 9. Simon Hebellenius schijnt weg te zijn 1585
1583, Octob 2. Lambartus Valckenaar is afgeset a°. 1584, Novem. 12.
1585 (Sic.) Octob. 2 Jodocus de Neve, predicant uijt Vlaenderen vertrock na Wormer en Jisp a°. 1585 in Julio.
1583, Octob. 1. Matthias Schats vertrock na Leerdam a°. 1594, Meij 31.
1585, Aug. 19 Guiljelmus Puppius, geboortig van Dusseldorp, daer gekomen van Duijsborg in Gelderlant, tot
Edam gestorven omtrent Decemb. a« 1618.
1595, Aug. 21 Jan Jansen, Predicant van Wormer en Jisp, overleden tot Edam a°. 1604.
1605, den 10 Mey. Cornelius Petrseus, Proponent van Alckmaar en Rector tot Edam obijt 1612.
1612, Sept. 13. Cornelius Gezelius uijtgeset predicant tot Rotterdam op den 14 Febr., 1612 en hier gerust a°. 1613.
1613, Jan. 16. Hermannus Cuchlinus (Zn van Johannes C . eerste predicant na de hervorming te Amsterdam,
geboren 1546 obijt 1606), Proponent vertrock na Leijden 1615, Sept. 14. nb. deze derde predicant beriep
men segrotio Gezelio.
1615. Johannes Pollio, predicant van ter Heijde bij Breda obijt 1617.

