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Intusschen b l i jk t op pag. 68 , dat Prins Maurits 
middelerwijl deze zaak zelt ter hand had genomen. 
Daar toch komt i n afschrift een ander schrijven van 
2 J u n i 1620 voor, waarbi j , i n antwoord op diens 
schrijven van „den lesten des voorleeden maand" , den 
Schout Boel is wordt gelast nadere informaties te nemen 
en „deze door eenen expressen over te seynen." 

Een en ander schijnt er op te wijzen, dat de Schout 
Boelis, die onder den rook van den inquisitorialen 
mutsert geboren en getogen was, en wien wij d i t dus 
niet al te zeer euvel kunnen duiden, deze zaak i n 
zijn vervolgingsijver geli jkti jdig en bij het Hof en bij 
den Prins aanhangig heeft gemaakt. 

Op 11 J u l i d . a . v . zond Prins Maurits , zooals op 
pag. 83 b l i j k t , den Schout Boelis een 

copie van de Requeste van de Jan Mertsz Merents aan sijne 
forst el. gen: den Heere Prince van Oraigne gepresenteert ten 
fine als in deselve, dewelke Zijne Ex t i e den Hove toegesonden 
heeft om daerop ons advis te hebben. Ende bevint 't Hoff 
daaruijt, dat den voorn. Jan Mertsz Meren/s tot sijne ver-
schoonfnge verhaalt, eenige propoosten, die gehouden sijn ge
weest , daardeur hij wil zeggen occasie gehad te hebben, om 
mede wat te zeggen, breeder als de informatie bij U. L . genomen 
en den hove overgesonden, medebrengt, 
i n verband met welke toezending opnieuw nader onder
zoek werd gelast. 

I n de notulen van het H o f van Holland 1620 vinden 
wi j omtrent deze zaak het volgende: 

Den 11 Juli geleesen de Req° bij Jan Martsen Merens van 
Hoorn aan zijn Ex t i c gepr. teert om te hebben pardon ter zaake 
als in dezelve requeste. En alsoo de supp' tot zijne verschooninge 
verhaelt, datter propoosten zijn gehouden geweest, daaruijt hij 
eenigsints veroorzaakt is geweest te spreeken, die breeder 
luijden, als de informaticn bij den officier van den hove over
gezonden medebrengen. Soo heeft 't hof goedgevonden dat men 
copie van de requeste aan den officier soude oversenden, om 
sich daarop nader te informeeren, en zijn advis op de voorsz 
requeste over te zenden, om dat gesien zijn Ex. voorts gedient 
te werden van advis etc. naar behooren, en zoo Merens mid-
delertijt van den hove verzocht ontslaginge, zullen Kern mogen 
toestaan bij de Heeren President, Convent, Noortwijk, 
Aleman en Persijn. 

Jan Martsz. wenschte, naar het schijnt, echter geen 
ontslag van rechtsvervolging en er werd door hem 
veeleer op aangestaan, dat hem recht zou worden gedaan. 
U i t dezelfde notulen bl i jkt verder toch: 

Den 14 Julii 1620 is Jan Maartensz Merens van Hoorn dooi
de Heeren Aleman en Baarsdorp aangesegt, dat ' t hof nog geen 
advis aan zijn Exc t i e en konden geeven op de requeste bij hem 
Merens aan zijn Exc ü e gepresenteert, maar dat goedgevonden 
was hem te ontslaan en te permitteeren om naar Hoorn te mogen 
vertrekken, en hem aldaar stil en bequamelijk te dragen, onder 
handtastinge en belofte van t'allen tijden tot vermaninge van 
den hove wederom te compareeren, sub poena confessie etc. 't 
welk hij weigerende te doen, versochte dat men noch eens in 
den Raad zoude willen rapporteeren, of zijn zaake niet absolu-
telijk zoude kunnen worden afgedaan; Dat gedaan wierde, en 
zijn daarop de Heer President Cromholt met de voorsz. Heeren 
Commess" weer bij hem Merens in de kleine kamer gegaan, en 
is hem aangesegt, dat het Hof bij die resolutie bleeve, en dat 
hij deselve alsnoch soude hebben naar te komen, ' t welk hij 
seide, nog niet te konnen doen, maar dat hij hem bedenken 
zoude. 

Eodem die 1 ) , naar den middag heeft de voorn Jan Merens de 
l) Op denzolfden dag. 

voorz. handtastinge ende belofte gedaan in handen van de heeren 
Aleman en Baarsdorp. 

Merens was dus vrijgelaten onder handtasting en 
belofte van te allen tijde weder voor het H o f to ver
schijnen, op parool dus, t e r w i j l , zoo hij d it schond 
(sub poena confessi e t c ) , zou worden aangenomen, dat 
hij schuld zou hebben bekend. 

Aangezien u i t niets b l i j k t , dat hij nader is vervolgd 
of ingedaagd, is het aannemelijk, dat de nadere ver
klaringen van den Schout Boelis hebben aangetoond, 
dat diens eerste rapport meer van ambtsijver dan van 
ijver voor de waarheid heeft getuigd. 

Dat Jan Martsz. Merens rond voor zijn meening u i t 
kwam, zooals u i t de aanteekeningen valt op te maken, 
wordt intusschen door het voorafgaande bevestigd. 

Dat Oulger Jacobsz. 1) een zijner vijanden was, b l i jkt 
u i t het hiervoor aangehaalde rapport. De mededeeling, 
dat deze na zijn dood op een gloeienden wagen reed, 
geeft een aardige k i jk op die dagen, waarin het geloof 
en bijgeloof hand aan hand gingen. 

Zi jn groote belangstelling voor de bedijking van de 
Beemster, welke almede daaruit voortsproot, dat hij 
daarbij geldelijk zeer geïnteresseerd was, maakt het 
duideli jk, waarom hij zich i n het twistgesprek tusschen 
Corns Veen en Oulyer Jacobsz. mengt. 

Bi j zijn eerste vrouw had hij twee kinderen en zeggen 
de aanteekeningen van hen: 

a. Aeltie te voren gen. en gedoopt Grietie is geboren te Hoorn 
den 25 Aug. 1605 op een donderdagh voor den middagh, trout 
aldaer 7 Martii 1623 met Dirck Sweers, soon van Hans Sweers 
muntmeester van West-Vries]: die overleed 12 Augustii 1626, 
begraven den 16 te Hoorn, daer bij gehadt een soon is Ao. 
1630 den 20 Octob. te Hoorn hertront aan Reijnier Berckhout, 
die overleed 21 Febr. 1653 begraven den 26 do. out omtrent 
58 jaer is geweest Capiteijn van de schutterij tot Hoorn, hoewel 
remonstrants gesint, was geboren den 2 Febr. 1595 gehadt 
hebbende bij ïiaer 10 kinderen. Sij is overleden tot Hoorn out 
74 jaren op de 14 Aug : Ao. 1679; 

b. Maria geboren te Hoorn den 31 Octob: 1607 Woensdagh's 
middaghs getrout aldaer den 7 Julij 1624 met Wilhelm Celius 
ambachtshr van Sevenhoven out omtrent 21 jaer van Alcmaer 
die overleden is op het huijs Capel buijten IJtregt tussen den 
18. en 19 Martii N St. 1634 en den 26 N St: 'begr: aldaer, 
daer bij gehadt 3 kinderen. Sij hertroude den 14 Octob. 1635 
O St: met Pieter van den Bosch (na 1658 Burgemr) van Vianen, 
die geboren is te TJtregt 5 Feb: O St. 1608, de voorwaerden 
zijn gedateert 6 Sept: 1635, 

omtrent de kinderen uit het tweede huwelijk wordt 
bericht: 

a. Antonetta, geb: 19 Maert 1614 gest. 17 Aug. 1615; 
b. Antonetta geb: 5 Jan 1616 gest. 3 feb: 1617; 
c. Jan geb: te Hoorn naest de Lombert op de turfhaven 20 

X b r e 1617 Woensdaghs avonts omtrent half ses, hij is van 21 
April tot 14 X b r e 1632 in Engelant geweest van 20 7b: 1633 
tot Paeschen gestudeert overl: ongetr: 1 J u l : 1661 begr: 5; 

d. Meijndert geb: 2 Octb: 1620 overl: 20 Octb: 1621; 
e. Meijndert (die volgt); 
f. Antonetta geb: te Hoorn 2 Jun: 1623 dingsdagh'smorgens 

na 4 op 't Oost. troudo den 11 Octb. 1648 te Lutjebroek met 
Jan Sweers van Enckhuijsen soon van Cornelis Sweers hij was 

*) O f deze O u t g e r J a c o b s z . dezelfde i s , die i n 1634 i n d i e n s t v a n 
de O o s t - I n d i s c h e C o m p a g n i e op h e t J a n M a y e n - e i l a n d o v e r w i n t e r d e 
e n o m k w a m , is mi j n i e t b e k e n d . 




