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              Notulen van een kerkenraad wegens censura morum. 
 
              Acta Cosistori 
              Gehouden tot Adorp Den 5 julij 1684 
 

1 Is binnen gestaen Beerthe  Jacobs, Huijsvrouw van Floris Floris  
   klaegende over Trijne Pieters, Huijsvrouw van Jibbe Jans sal om 
 dat sij van haer gesegt hadde, dat sij een toveresse waer en dat 
 sij haer koe hadde doodt getovert, aenwijsendemet een de plaetsen 
 waer sij sulcks gesegt hadde. 
 Als ten huijse van Pieter Sijmens, Geert Snijder en Broereke Broerekes 
 in preasentie van eenige timmerliedenmaer in specie ten huijse van 
 Joncker Hillebrants en dat die daerop tot Trijn soude gesegt hebben, 
 Dat sij Beerthe eens soude vragen of Beerthe een toveresse waer 

             of niet. 
2 Is Trijne Pieters daerop binnen geroepen en heeft bewijs van de  
       saecken  begeert, bekennende alleen dat die Joncker sulcks gesegt hadde. 
3 Hijr op dan sijn sij beijde met malkanderen geconfronteert en heeft  
       Beerthe sulcks te bewijsen aengenomen seggende met een dat Trijn 
 gewaerscout sijnde. Daerop tot antwoort sou gegeven hebben. 
 Wat willen sij mij neemen als een kint twe drij: Waerop Trijn tot  
 antwoort gegeven heeft, dat wanneer sij sulcks al mochte gesegt 
 hebben, sij daertoe misscien wel redenen mogte gehad hebben 
 overmits `t so veele menschen van haer seijden en dat Beerthe  
 sich tegen Jacob Garbrant sou verdedigt hebben en tegens haer 
 als de weeckste man te meer de wijle haer koe op de derde dach 
 nae dat Beerthe in haer huijs geweest was gestorven waer. 
4 Hijrop dan heeft de Edele Kerckenraed Trijne gevraegt of sij 

  Beerthe van sodanige lasteringe vrijkende, waer op sij wedeom tot  
 antwoort gegeven heeft dat sij sulcks niet konde doen overmits 
 sij niet wiste wat sij kon of niet, maer liet haer voor de geene   
 die sij was. 

5 Waerop de Edele kerckenraed haer dan eijndelijk van  
 superstitie  en bijgelove gevonden hebbende ,nae eenscerpe 
 bestraffinge, hebben doen bekennendat sij niet als alle eer en 
 deugde wist te seggen van moeij Beerthe en der iets gesegt was, dat  
 `t in haesticheijt gesegt was, gelijck oock moeij Beerthe daermede  
 wel te vreden is geweest en hebben beijde belooft voortaen in 
 vrede, liefde en eenicheijt so veel doenlijck is met malkanderen 
 te leeven sonder oijt haet of nijt malkanderen daerom toe te dragen. 



 Waertoe God sijn seegen wil verleenen onderstont.  
 
   Lambertus Woelesius          Harm Hindriks       Jelte Frerick                              
         Pastor                                 olderlingh                   diacen 

 
 

    


