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Toen in den jare 1521 te Koppenhagen telkens verontrustende berigten inliepen omtrent den voortgang des opstands
in Zweden onder Gustaaf Wasa, besloot koning Christiern II,
Wiens schatkist, door de vorige oorlogen geheel uitgeput, hem
diet toeliet een nieuw leger op de been to brengen , om zelf
naar de Nederlanden te gaan , ten einde bij zijnen zwager
keizer Karel V aan te dringen op de uitbetaling des bruidschats 1 ) zijner vrouw Isabella van Oostenrijk, welke nog groo4) De bruidschat van Isabella was bij huwelijks-contract vastgesteld op 25,000 goudguldens , te betalen door Karel V, eon derde
terstond en de overige twee derde in de beide volgende jaren. Deze
betalingen waren echter onder allerhande voorwendselen steeds uitgesteld geworden , zoodat Christiern reeds in 1518 de INederlandsche
schepen in den Sond had does aanhouden , onder voorgeven van zich
daardoor voor het verschuldigde schadeloos te willen stellen. Op
dringend verzoek van Karel om uitstel van betaling , en om wegens
het nog verschuldigde eene nieuwe overeenkomst te sluiten, werden de
schepen na kort oponthoud weder vrijgelaten en daarop in het jaar
1519 tusschen Karel en Christiern eene nieuwe overeenkomst getroffen , waarbij Karel zich verbond, op den 20 Januarij 1529 to Amsterdam te voldoen f 100,000 en de overige f1150,000 jaarlijks op St.

—6—
tendeels onbetaald was , en tevens om verderen bijstand to
vragen.
0
Ten einde echter aan zijne eischen , die hij reeds zoo dikwerf vruchteloos had doers Belden , meerderen klem bij to
zetten en mode in den geest dier tijden een onderpand voor
de veiligheid zijns persoons te bezitten , liet hij alvorens zijne
reis te aanvaarden meer dan twee honderd hulken en andere
schepen dezer landen in den Sond aanhouden tot tijd en wijle ,
dat hij in zijn rijk zoude teruggekeerd zijn 2).
De drang der omstandigheden liet niet toe , groote toebereidselen tot deze reis to maken, en de twijfelachtige gezindheid van zijnen oom, den hertog van Holstein, gevoegd bij de
vijandelijke stemming van Lubeck , maakten het voor Christiern raadzaam, zich incognito op reis to begeven. Als koopman verkleed met eon gevolg van slechts drie a vier man

2) ,

kwam hij in het laatst van Mei des jaars 1521 posigewijs to
Amsterdam aan , en maakte zich aldaar aan den raag,istraat
bekend.
Naauwelijks had Christiern vernomen , dat Erich Walkendorff , aartsbisschop van Drontheim , zich daar ter stede beyond of hij eischte diens uitlevering. Doze Walkendorff

Jan een vijfde gedeelte ; tot zekerheid dezer betaling verbonden zich
de steden Dordrecht, Haarlem , Delft , Leiden, Nieuwpoort en Mechelen, elk voor f 3000, Antwerpen voor I 8000 , Amsterdam en Brugge
ieder voor f 6000, Middelburg en Zierikzee elk voor if 5000. Desniettegenstaande was tijdens Christierns komst in de Nederlanden , op
zeer kleine sommen na , van de twee termijuen op St. Jans 1520 en
1521 vervallen Diets betaald, zoodat hij destijds ruim f 90,000 te vorderen had. Zie Altmeyer, Relations Comm. et Dipl. des Pays-Bas,
pag. 65, 91. Wagenaar , IV. blz. 413.
1) Reigersberghen , Chron. van Zeelandt ad annum.
t) Altmeyer, Rel. Comm. pag. 91 zegt a 11 etait suivi &an nombreux et brillant cortege de nobles et de gentilshommes." Reigersberghen daarentegen zegt uitdrukkelijk a met drie ofte vier mannen."
terwijl deze gelijktijdig Ieefde, en ook het Antwerpsch chronijkje vermeldt , dat hij » heijmelijck uit sijnen lande quam." Zoo komt het
Raj voor , dat Altmeyer bier in eene geringe dwaliug vervallen is.

namelijk , die , toen Christiern als kroonprins belast was met
het bestuur van Noorwegen , hem niet zonder bijoogmerken
in kennis gebragt had met het schoone en beminnelijke Duveke Willems en daaraan zijne verheffing to danken had , was
later geheel in ongenade vervallen , omdat hij zich bij het
huwelijk van Christie's'''. met Isabella verstout had, om hem
over het onbetamelijke zijner verbindtenis met Duveke te onderhouden en hem aan te manen haar to verbreken. Eerst
naar zijnen aartsbisschoppelijken zetel gebannen , werd hij later bij den koning ontboden ; doch diens wraakzuchtig karakter kennende en door zijne vrienden gewaarschuwd , nam hij
heimelijk de vlugt met het doel, om rich naar Rome te begeyen ; eel" storm echter dreef hem op de Hollandsche kust.
Christiern grondde zijnen eiseh tot uitlevering op het beweeren , dat Walkendorff de Domkerk van zijn sticht beroofd
en de schatten medegevoerd had, en deswege voor den Beenschen rijksraad moest teregtstaan.
De regering van Amsterdam verontschuldigde zich bij den
honing, dat zij, uithoofde der geestelijke waardigheid van Walkendorff en diens beroep op den Pans , niet aan zijn verzoek
konde voldoen , doch bevreesd voor de gevolgen liet zij Walkendorff heimelijk aanraden , zich door de vlugt to redden ;
dene spoedde zich terstond naar Utrecht I).
Christiern vervolgde thans zijne reis naar Brussel. In
't selve jaer (1521) den iersten Julij op onser Liever Vrouwen
avont" (zegt het Antwerpsch Chronijkje) quam alhier in der
D

stadt Christiaen , coninek van Denemercken , sijn sesde , sevende ofte achste (9) heijmelijck vuit sijnen lande ende reijsde
naer Brussele."
Den 3 Julij kwam Christiern te Mechelen , waar de magistraat een feest te zijner eere gaf 2).

Vandaar vertrok hij

naar Brussel » ende ons keijser quam hem teghen , ende ont-

1) Meerman , Verh. over Christiaan 11, blz. 36.
2) Altineyer,, 1. 1.
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finck hem seer minnelijck in de Beemden bij Brussele omtrent der Spuijen 1)." Ook te Brussel werden vele feesten te
••

miner eere gegeven.
Destijds beyond zich aldaar de vermaarde schilder Albert
Durer. Chtistiern, die niettegenstaande zijnen rooden baard 2)
een mannelijk schoon voorkomen had , liet zich door Durer
schilderen en was zoo over hem voldaan , dat hij hem niet
alleen de destijds aanzienlijke som van dertig Rhijnsche guldens betaalde , maar hem bovendien met den keizer en Margaretha van Oostenrijk ten maaltijd noodigde 3).
Ofschoon men ten hove zoowel om zijne vroegere verbindtenis met Duiveke als om zijne Luthers-gezindheid hem alles
behalve genegen was , Welke stemming door het gerucht van
het ten vorigen jare te Stokholm aangerigte bloedbad in geenen deele verbeterd was , zoo schijnt nogtans Christiern door
zijne bekende innemendheid van lieverlede eenigen invloed op
zijnen zwager , den jeugdigen een - en - twintigjarigen keizer ,
verkregen to hebben , zoo zelfs dat de raadslieden van Karel. V hierin gevaar begonnen te zien en hun best deden one
hen nimaier te zamen alleen te laten 4).

1) Antwerpsch chronijkje door F. G. V. , blz. is.
2) Toen Walkendorff in 4515 aan het boofd des gezantschaps
stond , hetv elk Isabella uit de Nederlanden of haalde naar Denemarken, liet hij er zich bijzonder veel aan gelegen liggen, om den eersten
indruk bij de ontmoeting tussehen Isabella en haren echtgenoot zoo
gunstig mogelijk te doen zijn ; hij deelt daartoe 'In zijne brieven aan
Christiern allerhande raadgevingen en weaken merle; zoo schreef hij
onder anderen Zaturdag na St. Olufs-dag. a Mijn waardste genadigste
heer , ik bid uwe genade ootmoed'glijk en rade u , dat uwe genade
met de meeste zorgvuldigheid , eere en liefde , uwe vorstinne ontvangt
en met de grootste staatsie , d:e awe genade daarbij gebruiken kan
enz. En laat uwe genade nu terstond uwen baard laten escheren
om verscheiden redenen wille enz. Lie mede Willems, Verhandelingen
over Isabella van Oostenrijk, in het Belgisch Museum, Deel II, pag. 213.
3) Altmeyer, Marguerite d'Autriche , pag. 489.
4) Wir finden dasz die Kais€rlichen Rathe alles Alleinseyn des
Kaisers mit dem Konige des Nordens mOglichst zu verhindern suchten.
Dahlwann , Geschichte von Diinnemark. Th. III. seite. 354.

Voor het uiterlijke , werd Christiern evenwel met alle eerbewijzen of zooals Reigersbergen zich uitdrukt , eerlijcken outvangen. Aan den ridden Jehan Sucket , denzelfden, die den
keizer bij de krooning van Christiern to Stokholm als gezant
vertegenwoordigd had en aan hem de ordeketen van het Gulden Vlies had overgebragt, werd thans gelast om den koning
met behoorlijk gevolg overal ten dienste te staan , en hem
gedurende zijn verblijf hier te lande ten geleide te verstrekken 1).
Christiern verloor intusschen het Joel zijner overkomst niet
nit het oog, Hij liet niet of op de uitbetaling der hem verschuldigde gelden aan te dringen , waaraan hij zoo groote
behoefte had mu zijn gezag in zijne rijken to handhaven , loch
vruchteloos waren ale daartoe door hem aangewende pogingen. Ook had hij bezwaarlijk een ongeschikter tijdstip kunnen treffen. De groote worstelstrijd tusschen Karel V en
Frans I , hoewel niet openlijk , had echter door het bezetten
van Navarre en den inval van Robert van der Mark in Luxemburg reeds inderdaad eenen aanvang genomen , en de groote
kosten vereischt voor de ontzagverwekkende krijgstoerustingen
tegen Frankrijk , gevoegd bij de onnoemelijke geldsommen ,
die Karel ter zijner verkiezing tot keizer had moeten besteden 2) , maakten het voor hem omnogelijk thans zijne verpligtingen jegens zijnen zwager na te komen.

i) » A. messire Jehan Sucket, conseiller audt. Mal'nes, pour /a
parpaye du voiaige , qu'il a faict en Dennemarque du XXII!e d'Octobre
XIX au Mille de Fevrier XX pardessus III c Iivres, qu'il avoit receu
Min LVII L. XII S.
A luy,, pour vacations faites durante que le roy de Dennemarcke
fut par-deca en ran XXI , en le convoiant a venir et au retourner
Jill xx L."
Archives du conseil d'Etat et de l'Audienee , boite de carton 69,
No. 444. Medegedeeld door Altmeyer, Rel. Comm. pag. 64 note 4.
2) Op deze laatste reden had Karel ook reeds voor twee jaren
zijne weigering tot betaling gegrond; hij schreef destijds aan Christi-.
ern onder anderen : act cum nunc Cesaria Was. nobis e media sublata
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Inmiddels vergezelde Christiern den keizer overal. Den
14 Julij bevonden zij zich te Antwerpen en legden gezamenlijk
den eersten steen van onzer Lieven Vrouwen koor , nadat de
keizer ten vorigen dage openlijk » broeder Martin Luijther's
boeken — omdat hij ophieff die leeringe van Johannes Huss"
door den scherpregter had doen verbranden 1).
Den 16 Julij begaven zij zich te zamen naar Gent en vertoefden aldaar eenige dagen.
Hier ter stede bragt Christiern het eindelijk zoo ver, dat
Karel , om hem ten minste eenigermate to vreden to stellen ,
eene beschikking nam , waarop hij bijzonderen prijs stelde ,
namelijk deze , dat voortaan de hertogen van Holstein de beleening uit handers van den Deenschen koning zouden ontvangen en niet uit die van den bisschop van Lubeck , zooals
tot hiertoe gebruikelijk was geweest. Dit merkwaardig stuk ,
hetwelk mode getuigt, van Karels heerschende zucht , om de
magt en het aanzien zijner eigene bloedverwanten zooveel mogelijk nit to breiden , is van den volgenden inhoud :
» Wir Karl etc. , bekennen fur vuns und vunser nachkomen
am Reiche offennlich mit dicsem brief und thun kuntz allermenigerlich als der durchleuchtig Furst , herr Christiern ,
kiinig zu Denmarck , Sweden , Nordwegen , der Wendden und

sit, et alius Romanorum rex eligendus veniat , cogimur , non ambitionis causa, sed pro stabilimento nostrarum rerum omnium et propinquarum ac affinium huic electioni totis viribus intendere , et quia alii
sunt qui huic Corone Caesaree quoque innitentur et pro ea jngentem
vim pecuniarum offerant et electionem quodammodo in auctione ponant non potuimus dignitati nostre deesse, quin et in eum usum magna
.. , . compararemus precipue ut electio libere et absque metu fiat.
(Post alia I. »Serenitatem vestram magnopere rogamus et obsecramus,
ut pro nostra fraterna et mutua benevolentia, velit hanc nostram rei
pecuniariae summam indigentiam considerare et nobiscum fraterne
agere , nee nos ultra vires et posse nostrum in presenti premere, sed
his circa solutionem dotis serenissime domine Isabella, sororis nostre
et conjugis vestre acquiescere cet.'' Medegedeeld door le Glass, Archie. Gen. du Dep. du Nord.
1) Antw. chronijkje, 1. 1.
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Gotten etc. an hevt dato in aigner person vor vuns erschinen
ist vund vuns freuntlich angelangt und gebeten hat , das wir
seiner lieb das hertzogthumb Holstein , auch die lanndt und
heerschafften Bynnenberg , Hoermaren . und Dietmerschen ,
deszgleichen die statt Hamburg und den Elbestrom , auch die
herschafft Delmenhorst , so seiner lieb rechtlich und erblich
zugehore , vnd dartzue die peter und gerechtigkeit, so seiner
lieb vorfaren kuning zu Denmarkh und hertzogen zu Holstein,
in vunser und des heyligen reichs statt Lubeg , und ausserhalb in dem stifft zu Lubegg , deszgleichen aller seiner lieb
lehen , freyheitten und gerechtigkeiten , die seiner lieb vorfaren , kung zu Denmarkh zu dem reich Denmarckh in dem
heyligen reich und teutscher Nacion gehabt , die zum teyl
von vunsern vorfaren ItOmischen Kaisern und Kiinigen zu lehen empfangen weren , zu seiner lieb gerechtigkeit zu verleyden , auch all und yegelich privilegia-brief,, recht , gnad ,
freyheit , ere und wirdigheyt , so seiner lieb vorfaren , zu
dem allein gehabt und gebraucht hetten , zu confirmiren und
zu besteten un geruhten . . . confirmiren und besteten auch
solich. . . . Geben in vunser statt Gent , Flandern , am ein
und zwintzigsten tag des monats Julii , nach Christi, vunsers
lieben Horn gepurdt funffzehenhundert und ein und zwintzigsten , vunser reiche des ROmischen , im drittern 1)." Hoewel
1) Dit staatstuk werd het eerst medegedeeld door den beer von
Reedts , seeretaris bij het departement van buitenlandsche zaken te
Koppenhagen , lid der wetenschappelijke commissie, door de Deensche
regering belast met de overname van dat gedeelte van het archief van
Christiern II , hetwelk door den koning van Beijeren aan haar was
afgestaan.
Toen Christiern II namelijk in 1523 Koppenhagen verliet om in Nederland hulp te zoeken , nam hij uit voorzorg alle staatspapieren
mede. Niet weder op den troon gekomen , zoo vervielen deze papieren met zijne nalatenschap aan zijne eenig overgeblevene dochter Dorothea, echtgenoot van Hertog Frederik van Beijeren ; vandaar dat het
geheel archief van Christiern II in Munchen teregt kwam, en aldaar
voor een twintigtal jaren in een vergeten hoek tusschen andere oude
papieren terug gevonden werd. De Deensche en Zweedsche regeringen
hiervan onderrigt, verzochten de overgave van dit archief , hetgeen
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oogenschijnlijk in Christiern's belang verleend strekte dit besluit slechts ten zijnen nadeele , daar het de zaden van oneenigheid tusschen hem en zijnen oom Fredrik van Holstein ,
reeds in ruime mate aanwezig , tot verderen wasdom verstrekte , zoodat Fredrik wel verre van hem als leenheer te
erkennen , weldra omgekeerd aanspraak maalae op een gedeelte van zijn koningrijk , waarop hij beweerde regt, te hebben ter aanvulling van zijn erfdeel in de nalatenschap zijns
vaders koning Johan van Denemarken , terwijl hij eindigde
met hem geheel van den troon to stooten.
Karel en Christiern begaven zich in het laat g t van Julij
van Gent naar Brugge 1) , ten einde aldaar den kardinaal
Wolsey to ontmoeten , die , na te Calais te vergeefs beproefd
to hebben om de gb eschillen tusschen den keizer en Frans I
bij to leggen , thans onder voorwendsel van in persoon weh
ligt beter bij den keizer to zullen slagen , zich naar Brugge
op weg begeven had.
door den Koning van Beijeren gunstig werd toegestaan, onder bepaling dat het tusschen de drie Noordsche rijken zoude verdeeld en in
hunne rijks -archiven bewaard worden. Beide regeringen zonden
daarop commissarissen om de schrifting en verdeeling van dit gewigtig
archief te bewerkstelligen , en tevens over en weder afschriften te
doen vervaardigen van die stukken , welke bij de deeling aan de wederpartij werden toegekend. Het schijnt dat Denemarken daarbij niet
aan den besten buit gekomen zij, althans Allen, een Deensch geleerde,
van dit archief gewagende zegt: »Continens ingentem copiam documentorum gravissimorum. Quorum documentorum originalium quum
minor pars Hafniam pervenerit, huic rei medetur quodammodo grandis collectio apographorum , quae in tabulario regio Hafniensi extat ,
quamquam confitendum est, haec apographa multimodis manca et
vitiosa esse." In 1833 is men in Zweden met de uitgave daarvan
begonnen, onder den titel van Christierns Arkiv. Stockholm bij Fritze
en Dagge in 8°., bevattende de eerste afdeeling Handlingar rgrandes
Severin Norby, och de uden hans ledning staende krigsfOretagert
mot Sverige, vervolgd onder den titel van Christierns II A Hely ,
utglfna of Ekdahl , Stockholm 1835-42 , vier deelen. Terwijl de

beer von Reedtz voormeld te Koppenhagen eene verzameling van belangrijke stukken van dit archief heeft in bet licht gegeven.
1) L' Espinoy,, Recherches des Antiquitez et Noblesse de Flandres.
Douay 1631, pag. 823.

--13-De bekende praalzucht van Wolsey , die met een gevolg
van niet minder dan vijf honderd paarden reisde ; de nieuwsgierigheid om den jongen keizer te zien , de koninklijke eerbewijzen en feesten , waarmede Karel V den alvermogenden
minister van Hendrik VIII wilde ontvangen , ten einde zijne
eerzucht te streelen ; de omstandigheid dat ook de koning van
Denemarken bij doze ontmoeting zoude tegenwoordig zijn : dit
alles had eenen vloed van vreemdelingen naar Brugge docn
stroomen, en ondcr anderen ook den beroemden Erasmus uitgelokt om zich daarheen te begeven.
Christiern , die zeer goed latijn sprak en schreef 1) , schiep
groot behagen in den omgang met dezen geleerde en schijnt
ook op hem geenen ongunstigen indruk gcmaakt te hebben 2).
Hij noodigdc hem schier dagelijks aan zijne tafel , en hunne
gesprekken liepen veelal over de noodzakelijke hervorming der
kerk , destijds het algemeen onderwerp. Christiern uitte onverholen zijne meening, dat er om hiertoe te geraken afdoende
en krachtige maatregelen moesten genomen worden 3).
Christiern deed , even als zoo vele andere vorsten , vruchtelooze pogingen om Erasmus over te halen zich aan zijn hof
te vestigen. Waarschijnlijk (-Ater op zijn aanraden , nam
Christiern hier ter stele een jeugdig Vlaamsch edelman en
geleerde , Cornille Duplicius de Schepper , een vriend van
Erasmus , als secretaris in dienst , die later als vice-kanselier
met zooveel talent de pen ter zijner verdediging gevoerd heeft 4).
4) Dahlmann, op. I. Seite 319.
2) Erasmi Epist. ad Huttenum.
3) Invictus Danorum rex Christiernus mihi simile quiddam dicenti
respondit ludens opinor,, levibus pharmacis (ad tollendos ecclesiae morbos) nihil agi , sed illud esse remediorum efficacium , ut primum corpus omne concutiatur. Lib. XIV. Ep. 7. Burigny,, Vie d'Erasme.
Tom. I. pag. 284.
4) Cornille Duplicius de Schepper , ridder, Heer van Eecke , werd
later geheimraad van Karel V, diens afgezant aan verschillende hovels
en lid van den raad van state der Nederlanden. Willems zegt van hem :
D Deze Cornelis Schepper, de vriend van Erasmus, had reeds van in
bet leven der vorstin , twee fraei gestelde verdedigings-schriften voor
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lntusschcn werd tussehen Karel V en Wolsey een tl'aetaat
gesloten, waarbij I~ngcland zich met den keizer tegen Frankrijk verbon(l en tevens tel' bestendiging van dit verdrag de
verloving werd vastgesteld van Karel met Maria, de zevenjarige doehter van Hendrik VIn, die later de gemalin werd
yan zijnen zoon.
Ook Christicrn werd uitgenoodigd tot dit verdrag toe te
tredcn; in hoeverre hij hieraan voldaan hebbe is ons niet geblcken 1), wei echter dat hij onvel'genoegd over het vruehteloos aanhouden op uitbetaling van het hem verschuldigde,
kort na het sluiten van dit verdrag in eene wrevelige stemming afscheid genom en llCeft van zijnen zwager, en zijne terugreis aanvaardende, onder anderen ook Leijden heeft bezdcht').
Hij is alzoo waarschijnlijk wedel' te Amsterdam scheep gegaan,
hetgeen echter voorzi, . ighcids - halve in het geheim sehijnt
plaats gehad te hebben, althans het Antwerpseh Chronijkje
vermcld: »ende daernaer reijsde hij weder heijmclijck wech."
Christiern laten drukken, welke men naer aIle mogendheden zond.
Ook na de dood der prinses, en zelfs nadat de erfprins Jan overleden was, hield hij niet op voor de zaek van zijnen heer en diens
kinderen te pleiten." Willems, Isabella van Oostenrijk, in het Belg.
Museum, Deel II. bIz. 231. Zie mede Sanderus, VerheerIijkt Ylaunderen. Leyden 1537, Deel I. Boek IV. bIz. 151.
Deze voor de geschiedenis zoo belangrijke verdedigings-schriften van
de Schepper in sierlijk latijn gcschreven, gerigt het eene tegl!n de Lulleckers en het andere tegen Fredrik van Holstein, zijn hoogst zeldzaam; een exemplaar daarvan, afkomstig nit de bibliotheek van den
heere van Hulthem, bevindt zich thans op de rijks - bibliotheek te
Brussel.
1) Capefigne, Fran~ois I, Tom. II. pag. 107 verzekert nogtans, dut
hij er deel aan genomen heeft.
2) Uit de door den heer Rammelman Elsevier in de Kronijk dezes
Gezeischaps, jaarg. 1848 bIz. l!36 medegedeelde afkondiging der slad
Leijden, bIijkt dat Christiern op den 27 Augustus 1521 daar ter stede
geweest was, waaruit alzoo voIgt dat Reigersberghen in de Kronijk van
Zeeland eenigzins gedwaald heeft, toen bij meldde dat het verbIijf van
Christiern hier Ie lande slechts veertien otle vijftien dagen geduurd
heeft.

STUKKEN
BETm~l<TI~~DE HET REGTSGEDlNG G~:VOEIW TEGEN

COR:\IELIS DE WITT, BESCHULDIGD V AN AANSL}\G OP HET LEVEN VAN\VILLEM III,
IN HET .L\.AR Hi72.
lUedf'gedccld cioor den 1I0e,' (l. L. F. I'J"O KINSeIlOT'. ')

Copia.
8lled~e!l

deli Ruar:rt vail FatteN, Coram Nijrop en Gool.
23 Julij 1672.

Eel'stc icreiacriugc vall ,Yillcm Tichelcr 2).
Willem Tichcler vcrclacrt dat hij ter occasie van een proces

van iniurie tcgens den schoute yan Piershil, die sustineerde bij

1) Deze stukkcn zijn gevonden onder de papieren van Roeland van
KinscllOt, goiJ. 1~ November 1624 en overledcn 24 Febl'uarij 1 i01.
Hij was I'chuwd met Catharina van del' lIoolek en raadshecr in den
Hoogen Haad van Holland, Zeeland en Friesland. Het sehrift heeft
zeer veel overeenkomst met dat, waariu het stok, medegededd in de
Kronijk, 2d , jaargang, biz. 366, is geschreven, en beide vergelijkende
met eene eigenhandige en ondergeteekende schriftuul' van den voornoemden Roeland van Kinsehot, treft men daarin geen ander vel'sclIil
aan> dan dat, wat men tcgenwoordig vindt in sehriften \"an denzelfden persoon op vel'schillelH\c tijdstippcn en ontler vcrschiilcnde omolandighcden gesehrcYen. Van dit sluk is mede cene kopij berllstendc
op de' koninklijke bibliotheck te 's Gl'avenhage, die, te oordeden nnar
ltd sehrift, van eene Latere dagteekening scltijllt le zijn.
2) Descn Tichelaer haddc in de jael'c 1669 seker vrOIl w mense, met
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hem VOOl' een srhelm gescholden te sijn, vermits hij Tichrler eenieh geIt van hem Behoute moetende hcbben, iegens denselven hadde geseeht, soo gij mij nu niet betaelt, soo doct
gij als een sehelm, ten wcleken eijnde hij sehoute aen viersehaer van Putten hebben geexhibeert eene verclaeringe. En
is hij Tiehler nae sijn beste onthoud gecond cl • in een boete
van 15 gls. als mcde inde costen en daerenboven te verclaeren, dat hij den schoute kende voor een eerlijck man.
dat hij deposant seer onrustieh sijnde, dat hij in des
Ruaerts boeek bekent stont, voorleden P"rijdack veertien tlaegen
(8 Julii) tot Dordreeht sijrtde des morgens de clocke omtrent
tussehen negen en tien uijren is gegaen aan 't huijs vande
Ruaert, alwaer hij de Ruardinne hebbcnde gevraeeht om den
Ruaert te sprekcn, sij eerst bij hem is grgaen, en nacderhant
aen hem deposant heeft geseijt, dat hij daer binnen in een
caemer soude connen gaen (alwaer den Ruaert te bedde was
leggende).
dat hij deposant bij hem comende, iegens hem seijde,
Mijnheer, u is bekent, dat iek op de laetste viersehaer ('t weIck
nae sijn beste ont"hout ruijm twee iaeren is geleden) was gecondemneert, ter saecke hier voren geroert, ende dat sijn naem
daerover te boeek stont; dat hij aen hem versoehte, dat sijn
naem uit het voorsz. boeek soude mogen werden geroijeert,
dewijl hij Ruaert daerbij geen voordeel conde hcbben, waerop
hij Ruaert hem deposant antwoordende, seijde, Ick wil u

naemen lanneken Eenwouts .... gevrien, en was door den Ruaert geaccusecrt haer van Dordrecht te hebben gerapieert, en dal hij groote
insolentie ten huijse van haer swaeger Gilles Herweijer hadde gepleecht,
suIx dat Herweijer door een venster uijt den huijse was gevlucht.
waerom den Ruaert tegens hem hadde geconcludeert in een boete van
duijsent g ... en voorts tot banoissement uijt de landen van Putten sijn
levenlange geduijrende; hebben oock daerenboven den Hr. van Piershi! ende den gerichte geiniurieert, waarom hij was gecondd • op den
3 Sept, -1670 den heer en schoute op siju knien hono- (hetgeen hier
voIgt wal op het handschrift geheel door deo tij(). afgesleten en on.
leesbaar geworden).

-17 weI dese, en veel meer dienst doen, die bij dese niet te passe
sal eomen, maer gij moest mij eerst een dienst doen, en getrouw sijn.
En dat hij deposant hem vraegende, wat dienst het soude
wesen, den Ruaert geseyt heeft, sij hebben mij onlanx met
geweit doen teyekenen het werek vande prins, het moet nu
buijgen of bersten, daer sijn noeh weI meer als dertieh heeren, die met mij eens sijn, vraegende aen hem deposant,
of hij raet wist, om den prins om hals te brengen, waerop
hij antwoorde, van iae, dat hij het weI konde doen.
Ende hem verder vraegende, of hij het weI met vergif
conde doen, daer bij vougende, dat het best soude wesen,
en gesehieden met de meeste stille, dat hij tot dien eijnde ,
wilt familiariteijt moeste soecken te maecken met een dienaer
van sijn Hooeheit, die hem aende taefel diende.
Dat hij Ruaert wijders iegens hem deposant seijde , soo
wanneer als de prins een glas eijseht, moet gij sien, uw vergif daerin te erijgen, en weI letten, dat gij het niet in een
verkeert glas doet; en als dat niet soude willen lucken, dat
hij deposant dan met een gelaeden roer soude gaen Ieggen in
een weijde aende wech, daer sijn Hoocheit soude moeten
over en voorbij passeren, en hem soo van 't peert afsehieten,
en dat op sulcken plaetse, daer hem de ruijters niet lichtelijck souden connen achterhaeIen; of andersints, dat hij deposant soude gaen in het quartier van sijn Hoocheit onder
het volck aidaer sijndc, om hem aldaer doot te steecken, off
te doorschieten, soo hij best soude cunnen, seggende verder,
als gij het selve gedaen sult hebbcn, kunt gij uw geweer
weeh werpcn, en u onder 't volek vcrbergen.
En als hij 't selve soude gedaen hebben, dat hij hem deposant alsdan soude gevcn de somme van dertieh duijsent
guldens, het bailliusehap van Beijerlant, ende noeh meer ,
ende dat hij daerenboven sijne vrienden soude avanceren.
Dat hij deposant heeft aengenomen hctselve te doen, maer
dat hij versochte, dat hij Ruaert daervan een briefic van sijn
2
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hUllt aCH hem sonde geven, 't wclek hiJ weygerde , maer bcloofde hem onder solemnelcn cede met opsteeckinge van sijne
vingel'en, het voren beloofde te sullen presteren, soo hucst ,
als het feid sonde wesen gedaen; en dat hij deposant mede
onder eeck hreft gesworen, dat hij 't voorsz. feiet soude volhecken, 500 het hem mogclijk was; waerop den Ruaert VCl'trouwende, hem ses ducatons tot reijsgelt heeft gegeven, seggrude: gij moet hct seCl'cct houden; soo gij het openbaert,
SOD sal ick u latcn doorschidcn.
Dat hij daerop 's anderendaechs is yertrocken naer huijs ,
en aldaer dry of "ier daegen sijncle yerblcven, nae Rotterdam
is vertrocken,. alwaer hij twec a dry daegen, vermits hij een
eoo1'ts crecch, hecrt vertocft, cn verdeI' nae Schoonhoven is
gcgaell, alwaer sijn Hoocheit doen tel' tijt geseijt wierde te
sijn, om het voorsz. verhaclde Sijll Hoocheit be kent te maecken.
Doeh dat hij aldaer verstaende sijn Hoochcit naer hct legel' te sijn vertrocken, hem daer naer toe is geyolcht, alwaer
hij hoorende dat sijn Hooch t . was vertrockcn naer den Hage
en dat hij aIle llyren wcderom in het leger wiorde vcrwacht,
aldacr eenig'en tijdt vertoefde; en vermits sijn Hoocheit niet
en quam, dat hij hem heeft geaddressccrt aen dcsselfs eerste
hofmeester, en dat hij 't gccne voorsz. is, aen denselven op eorgistren morgen hcLbendc geopenbaert, den voorn. hofmeestcr
iegens hem deposant heeft gesecht, ick verwaehte sijn Hoocht .
hier aIle uijr, en bij aldien hij van daech niet en comt, soo
sullen wij op morgen nae den Hagc gacn, gclijck hij op gistrcn avont met den voorsz. hofmcester nae den Hage is vcrtroeken, en op huijden morgen alhier gearriveert; dat hij op
't hof wel is geweest inde voereaemer van sijn Hoochcit,
maer dat hij goen gelegenthcijt hecft gehadt om dcselve te
spreken.
Verclae1't verdeI' , dat den Rllaert hem twee a drij malen
vcrmaent heeft, dat hij wat haest met het werek mocht voortgacn, alsooder verscheijde andre hecren waren, die mede
lichtelyeck yemant sondcn uijtmaeckcn om hetselve tc do en ,
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en dat hij dan van sijne beIoofde praemie en belooninge soude
wesen gefrustreert.
Verclaert mede, dat soo wanneer hij met den Ruaert aen
het voetendt sittende, over d'voorsz. saecke was sprekende
en hij Ruaert hoorende yemant gaen omtrent sijn eamer, iegens hem seyde, swijgt stil, daer eomt mijn vrouw, iek wil
niet hebben dat sijder ijet van weet.
Dat hij ooek op 't versoeek vanden Ruaert bij de deur is gegaen, om te sien of sij daer ooek stont, doch haer niet vindende, wederom bij den Ruaert is gaen sitten, en sij alsdoen
in haer voergaende diseoursen zijn voertgegaen.
Artieulen en resp. van TieheIer, 11 Aug. 1672; praeses
Nijrop, Goes, Lier, Baen en Gool, ten overstacn
proc. gel.

Op 't

1 Articul. N oyt particulier kennisse met den Ruaert gehadt te hebben, maar weI goeden dach, enz.
6. Seijt expres naer Dort gegaen te sijn, om sijn naem
uijt het boeck geroijeert te hebben.
8. Waerom hij sulx nu eerst versochte; seyt, daerop te
voren soo geen gedachten gehadt te hebben.
9. Seyt niet versocht te hebben hem aileen te spreken.
10. Seyt de deur open gevonden te hebben.
11. Seyt in 't eerste de deur niet toegedaen te hebben,
maer dat hij hebbende gesien opt versoeck vanden Ruaert, off
daer yemant stont aende deur, deselve heeft aangestooten.
15.Dat den Ruaert seyde, het moet er nu onder of over.
16. Dat den Ruaert wel hveemael van een houwlijck
heeft gesproken, maer eygentlijck niet te connen seggen, of
het voor of naer het openbaeren van 't werck is gcschiet.
18. Seijt, in specie niet te hebben geseyt (Ruaert) van een
alliantie met de dochter vanden hertoch van Yorck, maer in
't generael met de dochter van eenich potentaet.
20. Geseyt te hebben, dat hij weI eenich vcrgif in eell
glas vande prins soude eunnen werpen, dat men niet soude
2*
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sien nochte gewaer werden , maer dat den Ruaert hem hebbende gevraegt, off hij wel een hont soude cunnen vergeven ,
daerop geantwoort heeft , dat hij het wel in eon uijr of anderhalf sou connen doer.
21. Dat den Ruaert hem vraechde , of hij met het roer
wel condo aengaen, en hij seyde van iae.
22. Dat hij den eedt nergens antlers om heeft gedaen , als
opdat den Ruaert hem Baer meer op soude vertrouwen , en
dat hij dan een brieffie van sijn hand of een hulp tot hem
soude mogen crijgen , gelijck hij to voren versocht hadde.
23. Waerom hij eerst naer huijs gingh , en niet aenstonts
nae 't leger.
Seyt , dat hij Saturdachs en Sondachs is te huijs gebleven ,
om sijn winckel, en een siecke waer te nemen , en dat hij
niet en wist hoe hij 't best sou openbaeren , alsoo hij daerover becommert was, en dat d'een d'ander groote personnagies
waren, en dat den Ruaert hem gedreicht hadde te willen laten
doorschieten , als het minste daarvan sou openbaer werden.
28. Dat den Ruaert door de banck seer soeties sprack.
30. Dat den Ruaert aen hem sijn afscheyt nemende seijde,
dat hij met het werck moste voortgaen , en dat hij niet bij
hem moste comen , of dat men daerdoor suspicie op hem
sou nemen.
Siet hierachter noch resp. op art.
25 Julij 1672.
2. Articulen Ruaert. inde castelenije , praeses Nijrop ,
Goes , Lier , Baen en Gool.
1. Seyt dat op den 8 Julij laestleden bij hem is geweest
een lanck man met blond hair , die hij naederhant verstaen
heeft , dat Tichelaer genaemt is.
2. Dat hij alsdoen niet een.. woort heeft gesproken vande
iniurien , en dat hij daerover te boeck stont.
3. 4. Seyt , dat hij geen woorden van dienst te doen ,
of diergelijcke heeft gebruyckt , of woorden , die eenichsints
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smaecken naer het teijckenen van 't werck vande prins of om
denselven om hals tc brengen.
5. Noch van vergiff enz. en noijt diergelijcke gedachten
gehadt te hcbben.
Ncgeert voort aUes, 't geen Tichelaer heeft gedeposcert.
3. Verclaeringe vanden Ruaert, 25 J ulij 1672.
Dat Tichclaer op den 8 Julij 1672 of daeromtrent hem
versocht heeft aUeen te spreken, die op sijn bedde leggende,
hem door sijn dienaer heeft in sijn caemer docn leyden.
En voor sijn bedde geseten sijnde, seyde hem Tichelaer
van herten leedt te zijn de confusie, en disordre, daerin ons
lieve vaderlant en den staet was vervallen.
Dat hij beducht was, dat de grote authoriteit, aen den
heere prince van Orangie tegenwoordich overgegeven, de jngesetenen meer soude onderdrucken.
Dat hij oordeelde dat Hoochstgem. heere prince met eenich
machtich potentaet soude trachten aUiantie te maecken , en dat
daer door d'jngesetenen deser landen in eene eeuwige oflanghduyrige slavernije souden geraecken.
Dat hij oordeelde middelen inde hant te hebben, omme
't selve te beletten, indien hij Ruaert daer toe mede soude
willen contribueren, en hem helpen sijn fortuijn te maecken.
Daerop hij, dic spreeckt, geantwoort heeft, dat hij sich
met diergelijcke saecken niet en begeerde te bemoeijen, en
oordeelde, dat daer schelmstucken onder mosten speelen;
dat hij hem noijt tot diergelijcke schelmstucken hadde ingelaeten, en noyt anders gedaen, als 't geen hij oprdeelde vande
dienst van ons lieve vadel"lant te sijn, ende van meijninge was,
daerinne te volherden.
Dat oordeelde het establissement vande heere prince van
Orangien door een aensienlijck houwlijck in dese coniuncture
van tijden voor ons vaederlant dienstich, het welcke iegenwoordich weI appuij van noden hadde, ende clat derhalven hem
bock die saecke t' enemael llfraede.
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Ende als hij Tichelaer niettemin daerop noch insisteerde ,
seijde hij Ruaert hem niet meer daervan te willen hooren
spreken , en dat genootsaeckt sou sijn in cas van continuatie
van diergelijcke discoursen hem aen to brengen.
Daermede hij Tichelaer vervolgens afscheyt genomen heeft ,
versoeckende , dat sijne discoursen mochten blijven gesecreteert.
Dat dicnonvermindert hij, die spreeckt, aenstonts nae het
vertreck vande voorsz. Tichelaer, den secretaris van Dordrecht,
Arent Muijs van Holij , bij hem heeft ontboden , om d' voorsz.
discoursen van Tichelaer bekent to maecken , met versoeck
ende begeerte , dat hij secretaris deselve aen den heere borgemeester en den officier soude willen communiceren omme
t' overleggen , of d' selve geraeden mochten vinden den voorsz.
Tichelaer t' arresteren , of daer omtrent andersints te doen
't geene de selve geraeden souden vinden. Ende heeft den opgem. secretaris Muijs van Holij rapport gedaen , de voorsz.
notificatie aenden opgem. heeren gedaen te hebben, dewelcke
geresolveert hadden , door den substituyt vande officier op de
comportementen ende discoursen vande voorsz. Tichelaer te
sullen doen acht nemen.
C. de Witt.
4. 26 Julij 1672. Ruaert nader op art. gehoert , praeses, Nijrop , Goes , Lier , Baen , Gool.
Of hij sick nader heeft bedacht ?
Seyt alles geseyt to hebben conform de waerheit , en alsnoch niet anders to connen verclaeren.
Dat Tichelaer omtrent een cleijn half uyr bij hem is geweest.
Dat sijn knecht hem hadde geseyt, datter een persoon was
die hem wilde spreken.
Hem aengesecht sijnde , dat sijn knecht niet to huys was ,
als Tichelaer daer is gecomen.
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Seyt naderhant niet eygentiijck onthoudeu te hebben , off bij
sijn knecht, sijn huijsvrouw , of een meijt hem aengeseijt
was , datter een persoon was , (lie hem wilde spreken , en
dat hij daerop geseyt heeft , dat hij hem soude laten binnen
Ende alsoo op gistren avont door den elerck Bacherus aende
advocaet fiscael was behandicht seker placcaet vanden 3 Oct.
1656, dewelcke seyde hem hetselve te behandigen door ordre
vanden raetpensionaris , ten eijnde hij hetselve aen sijn broeder , iegenwoordich alhier gedetineert , wilde laten toecomen ,
en bij aldien hij fiscael 't selve over sich niet soude willen
nemen , dat hij het in sulcken gevalle aenden raede wilde
communiceren , dewelcke het oock dienvolgenden op huijden
morgen aenden raede heeft bekent gemaeckt , die na voorgaende deliberatie goetgevonden heeft , dat hij fiscael , 't selve
aenden Ruaert soude behandigen., gelijck hij dan oock dien
conform , 't selve dien voormidclach noch heeft gedaen , en
des avonts ten half ses uyren , den raedt in castelenije gecomen sijnde aen het bedde vanden Ruaert , om hem naeder
te hooren , soo heeft denselven Ruaert 't voorgemelde placcaet
in handen hebbende , verclaert gelijck hij oock te voren hadde
gedaen , sich niet te willen ontrecken de jurisdictie van desen
hove , maer dat hij evenwel niet gaerne den naem soude hebben, als off hij die geene was, die eenich fondament hadde geleijt ten praeiudicie vande judicature van de resp. steden ende
van de vrijheit vande jngesetenen van dien ende deshalven
dat hij versocht , dat bij den hove , aen de heeren staeten
van Hollani soude mogen werden geschreven of geremonstreert , dat bij hem door dese proceduyren , die iegens hem
souden mogen werden gehouden geen praeiudicie in 't voorsz.
placcaet soude mogen werden geleijt , of bijaldien daerin
soude mogen werden gedifficulteert , dat bij desen hove hem
sonde mogen werden toegestaen , desaengaendc aende gem. heeren staeten te mogen schrijven ; waerop gedelibercert sijnde
is op het eerie en 't ander ge,difficulteert,
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Articulen of examen Ruaert 4 Aug. 1672; praesi-

dent, Nijrop, Goes, Lier, Baen en Gool.
1. Dat op den 19 Junij 1672, op den dach als sijn
Hoocheit te Dordrecht is gcweest, voor sijn bedde sijn gecomen, den secretaris Muijs van Holij, en Gijsbert Jansz.
Hogerwerf, met seeckere schriftelycke acte, staende op sijn
Hoocheit, waerbij sijn meergem. Hoocheit stadthouder wiert gemaeckt, ten eynde hij Ruaert die mede soude onderteyckenen.
2. Dat hij deselve acte gelesen hebbende, heeft gevraecht,
wie deselve gestelt hadde, en daerop bij den voorsz. secretaris Muijs geantwoort sijnde, dat hijse ingestelt hadde, hij
daerop heeft gerepliceert, of men die niet anders hadde
connen stellen, in plaetse van positive, men het woort van
sal, ofte sullen, en dat Muijs daerop seyde van neen, en
dat deselve positive moste wesen, en de stellinge d'andre
heeren weI hadde aengestaen, en bij hun gepresen was; dat
hij oock gesien hccft, datter weI 17 a 18 hceren voor hem
geteijckent haddcn.
3. Dat hij daerop d' voorsz. acte heeft gerefuseert te
teeckenen, seggende liever te willen sterven, met bijvoeginge
tegen den voorsz. Hoogerwerff, breeckt mij den hals met
uw geweer, ofte rapier, omdat hij meijnde, dat hij het niet
vermochte te teijckenen, omdat het strijdich was tegens den
eede, die hij gedaen hadde op het Eeuwich Edict, en dat hij
daervan niet en was gedispenseert, en dat hij liever als een
eerlijk man wilde sterven, als tegens sijn eedt doen.
4. Dat bij Hoogerwerf geantwoort wesende, dat hij daerom
aldaer niet gecomen was, hij Ruaert daerop heeft gerepliceert,
ick sal en can niet teeckenen; met bijvoeginge, gijlieden
meucht het den prins van Orangien en yeder een weI scggen,
maar niet van roffiaenen of onverlaten vande straet, dat
het die souden doen, gesproken te hebben.
6. Dat ondertusschen op het ernstelijck aenhouden vanden
se cretaris Mnijs, en sijn Ruaert huijsvrollwe, die alldersillts
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met lmere killderell aehteruijt wilde gaell, en hem adieu
seggell, hij d' voorsz. aete mede heeft geteeekent.
7. Dat hij aehter sijn naem heeft gestelt cndc geteeekent
twee letters, namentlijek een V met cen C.
8. Daer mede te meijnen, Vi coactus.
9. Dat Muijs d' voors. aete siende heeft geseijt, wat doen
hier desc letters bij, dit moeter af sijn, iek bidt u, mijn
heer, sehrapt de letters deur; en dat hij daerop heeft geantwoort, iek wil 't niet doen; iek vermaeh niet te teijekenen.
10. Meijnt, dat daerop de voorsz. letteren door sijn huijsvrouw sijn deurgehaelt.
11. Dat hij aen Muijs versoeht heeft eene aete van sijne
protestatie, die hem ooek is gegeven, en dat hij het selve
gedaen heeft, om aen de heeren staeten te eunnen toonen,
dat hij met meijneedieh en was.
12. .Art. ende examen Ruaert 11 .Aug. 1672, op de
voorpoorte; praeses Nijrop, Goes, Lier, Baen en Gool.
12. Seijt met te meenen, als Tiehelaer hem voor hieldt,
men vreesde voor een alliantie van sijn Hooeheit met een
maehtieh potentaet, dat hij Tiehelaer speeifiee eemeh potentaet
genoemt heeft.
17. Waerom hij door sijn domestij equen Tiehelaer niet liet
vasthouden, tot dat men om de sehoute sond? Seijt geen
iurisdietie inde stadt van Dordreeht te hebben, en dat hij
daerom hem niet heeft eunnen vasthouden; en dat hij het
door den seeretaris Muijs aenden Burgemeester en den sehoute
heeft doen bekent maeeken; doeh dat hij meijnt dat hij het
voereerst heeft geseijt aende sehepen van der Dussen , die hem
was eomen besoueken.
18. Dat hij Muijs, en niet den sehoute heeft ontboden,
omdat hij sieck te bedde laeh.
19. Dat Muijs nae sijn beste onthout omtrent een hair uyr,
naedat Tiehelaer was weeh gegaen, t' sijnen huijse geeomen is.
20. Dat hij Muijs ontboden heeft uijt sijn eijgen mouvement met commullicaetie van sijn huijsvrouw.
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22. Seijt aen sijn vrouw bckcnt te hebben gcmaeckt, wat
Tichelacr aen hem hadde geseyt, soo lwest sij was binnengecomen.
23. En nict te weten of hij, of sijn vrouw d'ordre gcgeven heeft, om JliIuijs te doen comen, macr dat hct altoos met
sijn goetvinden is geschiet. En dat sijn vrouw hem noch
rieel, clat hij het bij geschrifte sonde stellen, 't weIck hij niet
conde doen, vermits d'ontsteltenis van sijn hant.
24. Dat hij gecn ordre heeft gegeven, om Tichelaer in sijnc
jurisdietie t'apprehenderen.
26. Omdat hij meijnde, dat hij voldaen hadde, met tlat
hij het aenden officier en borgemeester van Dordrecht hadde
doen bekent maecken.
Dat hij oock niet en weedt, of Tichelaer zeker onder de
jurisdictie van Piershil is geweest.
29 en 30. Verclaert, dat hij op voorleden Dijnsdaeh den cijpier heeft gevercht, om den raetpensionaris, sijn broeder aen
te spreecken, ende hem versocht, dat hij aenden raetpensionaris soude voordraegen, of hij niet en soude eunnen te wege
brengen, dat hij door commissarissen uit het midden van
ve staeten van Hollandt wierde gehoort.
31. Dat hij 't selve heeft versocht, omdat hij daerdoor
hoopte van dese saecl, soo vee! eerder af te raccken, en dat
hij door de heeren staeten versocht te verstaen dersclver intentie, raeekende de competentie vande voorsz. judicature; om
niet naemaels gecalangeert te werden, vandat hij door sijne
submissie eenige preiudicie soude geIeyt hebben, waerdoor
andre regenten uyt de steeden bij diergelijcke occasie voor
den hove soude werden getrocken, gelijck hij op den ...
Julij den hove mondelingh hceft bekent gemaeekt.
35. Alleenlijek geweygert te hebbon te teeckenen, omdat
hij bij eede aen 't Eeuwich Edict was geobligeert.
13. Art. Ruaert 13 Aug. 1672; praeses Nijrop, Goes,
LieI', Baen en Gool.
l.

Dat hij op den S .Julij, als Tichclaer hij hem quam'
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m 't eerst niet en kenae noehte hem bij Sijll naem noemde,
maer dat hij hem gevraecht heeft, waer hij van daen was,
en aat hij seijde, dat hij van Piershil van daen was.
2. Niet te weten, dat hij tegens Muijs geseijt heeft, dat
Tichelaer gesproken heeft van Vranekrijk ofte Engelant, maer
aIleen van alliantie met een uijtheemsch potentaet, sonder
ijmant te nomineren.
3. Dat hij geen speciale mentie heeft gemaeckt vande dochtel' van den hertoch van Yorck.
6. Seijt alsnoch dat hij den secretaris Muijs last heeft
gegeven, om den sehoute de diseoursen van Tichelaer bekent
te maeeken en daerenboven den burgemeester mede.
7. Dat hij om den sehoute niet en sond, omdat die sieek
te bedde lach, ende dat hij gesonden heeft aenden secretaris,
omdat hij meijnde dat hij door die aenden schoute en burgemeester bekent conde maecken, weicken schoute dan wederom
aenden substituijt conde last geven, soo als hij dat te rade
vond.
S. Niet te weeten, offe sijn vrouw, off hij die spreeekt,
eerst heeft voorgeslaegen, om den secretaris t' ontbieden, maer
dat sij 't selve te saemen hebben goedgevonden.
9. Te geloven, dat het eeuwich Edict is opgerecht tot
maintien van's lants, en del' ingesetenen vrijheit.
10. Dat hij diffieyl is geweest, om d' acte van 't stadhouderschap t' onderteijckenen, omdat hij met eede aen 't
eeuwich Edict was verplicht, en dat hij niet en weet, offe het
oock is geweest, om dat Edict in sijn wesen te laten blijven,
maer dat het weI can weesen, dat hij daeroock reflexie op
heeft genomen, en dat hij het niet weI can seggen, vermits
de gTote tumulte ende confusie, die voor sijn huijs was.
11. Dat hij het eeuwich Edict voor geene indifferente
saeeke heeft aengesien, dewijle hij met eede tot obsel'vantie
van 't selve was vel'plieht, en dat het voor een vaste wet
bij Haer Ed. Gro. Mo. was gearresteert.
12. Of cloor de doot van syn Hoocht de saeek niet genoech-
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saem gecomen soude sijn in sijn vorige stant, en de vryheit
van 't land herstelt, gelijck se te voren door het eeuwich
Edict was?
Seijt geene gedachten gehadt te hebben op de doot van sijn
Hoocheit , en veel min, wat daer naer soude comen te gebeuren, maer nae hij iegenwoordich vande constitutie vanden
staet is geinformeert, te oordeelen, dat het lant soude geraeckt sijn inde uijterste confusie.
13. Dat hij meijnt, dat het lant ende d' jngesetenen van
dien noch syn in haer volcomen vrijheit.
14. Naerder gevraecht wat het eeuwich Edict heeft geopereert? Seijt 't niet te weten, dat het eeuwich Edict eenige
operatie gedaen heeft.
15. Seijt geen reflexie daerop gehadt te hebben, of geene
de minste gedachten daeromtrent, als hij weygerde d'acte van
't stadhouderschap t' onderteijckenen.
Art. en resp. Willem Tichelaer 11 Aug. 1672; praeses
Nijrop, Goes, :Baen, Gool, Lier.
Als hiervoren enz. behalve het niet doorhaalde 1).

Art. 31. Dat hij in hct uijtgaen de ruardinne gesien heeft
met twee vrouwluijden, en dat hij de deure aen de Ruaerti>
caemer nae syn beste onthout, nae hem heeft opgetrocken,
alsoo se niet vast toe was, en dat de voordeur open stont.
32. Dat den Ruaert sprekende van kennisse te maecken
met den dienaer van sijllr. Hoocheijt, hij 't selve niet verstaen heeft van familiaire kennisse, maer aileen soo veel, dat
daer acces soude mogen hebben, en alsdat niet en sou
willen vallcn, dat hij het aen sijne directie heeft gelaeten,
om den prince met een l'Oer te doorschieten ende andersint soo
hij het bcst goet soude vindcll.

i)

Deze aanmerking en doorbaling stond ook in bet 1\J. S.
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Verclaeringe van Adriaen Crillaerts, stathouder vande schoute
van Dordrecht, ter instantie vande ruardinne op den
I sten Aug. 1672 gegeven.
Dat omtrent over de 14 daegen geleden, hij aengesproken
is, door Mr. Nicolaes van der Dussen, schepen aldaer, en
den secretaris Arent Muijs van Holij, vraegende hem, of hij
weI wiste, dat Ticheler inde stadt was, en als hij attestant
antwoorde jae, en dat hij hem gesien hadde, hebben die heeren hem versocht en geordonneert op denselven persoon acht
te nemen, vermits hij eenige vilaine woorden hadde gesproken, en soo wanneer hij hem noch mochte comen te sien,
ende vinden, 't selve aen haer E. bekent te maecken; gelijck
hij attestant dan nae hem, Tichelaer, heeft vernomen, maer niet
verder heeft connen sien of vinden.
7.

Verclaeringe van secretaris Muijs. 28 Julij 1672;
praeses Nijrop, Goes, Baen, Gool.

Gevraecht, of nu' wat meer als twee weecken geleden, den
Ruaert hem heeft gesproken gehadt, dat bij hem was geweest
eenen Willem Tichelaer voor sijn bedde, en wat hij seyde,
dat hem vanden selve was voorgecomen.
Verclaert bij eede hem afgenomen, dat nu omtrent drij
weecken geleeden, ontboden ben geweest bij den Ruaert,
ende aldaer gecomen wesende, denselven heer gevonden hebbe
te bedde leggende, vraegende nae sijne dispositie, ende wat
van desselfs dienst was; dat sijn E. mij daerop antwoorde,
tamelijck, of diergelijcke woorden in substancie, daer bij voegende, naer mijn beste o'nthout, dat veel moeijte met de
inatroosen, die met hem op zee waren geweest, over haere
betaelinge gehadt hadde; ende specialijck d' heer Nicolaes
Stoop, die d'selve aengenomen hadt, en meer begeerden of
begeert hadden, als haer toequam; dat sijn E. een verclaeringe
onder het zegel van de stadt soude moeten hebben, hoe, ende
tot wat somme deselve betaelt waren.
En dat den gemelde heer de Witt, van dat discours scheij-
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dcnde, mij oock seijde dese of dicrgelijcke woorden in sub·
stautie; daer is dnerbij mij geweest cen vremde vent ofte
quidnm, daer ick niet veel sin in badt; hij wilde mij aneen
sprckcn, ende seyde iegens mij, dat hct seer qualijk met het
vadcrlant stont, cn noch al quaeder worden sou; dat misschien sijn Hoocht. trouwen sou aen Vranckrijck of Engelandt,
noemende daerbij de dochter vanden heere hertoch van Yorck,
naer mijn best onthout; dat men sulx met ane middelen behoorde te beletten, ende hij. daertoe weI raet wiste; ick hebb'
hem in dit seggen al traehten t' interrumperen, ende geseijt,
staet het met het lant qualijck, Godt Almachtich can't voorsien, ende dit sijn all' fielterijen emle schehnstucken; gaet
heen, ick wil van u niets hooren. Dat daerop de voorsz. persoon
iegens hem seijde, mijn heer ick come niet om te verspien,
ofte u quaet te doen, ende al wederom op 'tvoorsz. seggen trachte
te vaUen, doeh dat den gem. heere de Witt hem repli<;eerde
als voren, dit sijn fielterij en ende schelmstucken, gaet hecn
ick wil van u niet hooren; cnde dat hij alsoo henen gegaen
was.
Verclaerde verders, dat bij mij ondergesch. daerop gevraeeht
is, off sijn E. hem niet en kende, en mij geantwoort heeft,
neen; maer dat sijn volek, ofte huijsvrouw verm:eijnde, dat
het een barbier van Piershil of het Zuytlant was, daer in
Geervliet wat mede te doen was geweest.
Daerop bij mij geseijt wierd, off hij niet langh, en melaneholyek van weesen was, ende geantwoordt werdende iae,
bij mij geseyt wierd, soo kenne iek hem weI, sijn naem is
Tiehelaer. T'is een lelijek en quaetaerdieh mensch; hij heeft
soo 't deselve is, een iaer of dry geleden, alhier voor de
camel'S judi<;ieel iegens een doehter off boerin uyt het
quartier van Goutswaert of Corendijck pro~es gehadt over
pretense trouwbeloften, die hij naer mijn onthout heeft laeten
steceken, cnde wierd alsdoen seer over hem bij d' voorsz.
dochter geclaeeht, ende soo verre dat den stadthouder over
sijne disordres hem met cen stock aen 't lijf geweest, ende
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oock uijt den naem van 't gereehte bij mij dienaengaende is
gereprimendeert gewerden.
.41le 't welcke soo met den anderen gesproken hebbende ,
heeft den gemelde heere de With mij versocht, dat ick
van die aenspraecke kennisse geven sonde aen den heere
burgemeester , dat bij mij oock gedaen is.
Gelijck ick oock weynich tijts daernae gesproken hebb'
met den stadthouder van den heer officier , hem seggende of
hij wel wist , dat Tichelaer in stadt was ; ende alsoo bij hem
geseijt wiert neen, dat bij mij daerop geseijt wield , ick weet
iae , ende gaet hem naer, ende doet op hem letten , want die
vent hoot vremde tacl, daer onder de gemeijnte geen poet ontstaen soude; soo gij hem vint , en van qualijck spreken hooren
cunt , houdt hem bier , want die geck sou altemet (pact doen.
\Terclaert verders , dat op die aenspraecke met den stathouder bij ons gecomen is d' Ed. mr. Nicolaes van der
Dussen. Ende wederom 'tgeene voorsz. staet int reguarde van den
stadthouder gerepeteert hebbende, met bijvoeginge , naer mijne
beste kennisse, want hij Tichelaer is bij d'heer Ruaert geweest
ende heeft daer een vremde praet traehten 'to houden ; waerop
wij alsoo van den stathouder afgegaen sijn ; ende is bij hem
aengenomen naer den voorsz. Tichelaer te soecken , ende ons
sijn wedervaeren bekent to maecken , als wanneer d' heer van
der Dussen voorn. mij seijde , van dese aenspraecke omtrent
den gemelde heere de With oock kennisse gegeven te hebben
aenden meergen. heere borgemeester.
Verclaere noch , dat ick deselve aenspraecke vanden heere
Ruwaert vertelt hebbe op denselven dach off een dach daeraen,
aen mijne nichte juffr. Maria de With.
Dit is alle hetgeene ick over dese saecke , ende den persoon
vanden voorsz. Tichelaer in substantie soude connen verclaeren ,
nytgesondert , dat ick de dingtaelen rode voorsz. saecke naersiende, bevonden hebb' dat die sijn gehouden inden jaere 1669
den 16 Julij , iegcns Janneken Eewouts , en dat veele menschen tot sijne disreputatie hebb' hooren spreken.
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Verclaeringhe van Maeijcken Corstiaensz., Geertruijt Hermansz. en Cornelia Nes, voor die van Dordrecht, 16
Aug. 1672, ten versoecke vande ruardinne, ontler
cede.
D' eerste:
dat op den 8e Julij de cloeke omtrent elf uyren, synde
vrijdach, de ruardinne bij haer inde keucken quam, ende
iegens haer seijde, dat seker manspersoon haer man was comen
spreken, en dat deselve een wonderlyck of vreemt discours
wilde voeren, doch dat den Ruwaert, haer man, sulx niet willende hooren, denselven manspersoon vertrocken was, en soo
als de ruardinne denselven manspersoon beschreef, dat sij
deposante alsdoen indachtich wierd, dat sij des morgens, omtrent acht uijren ten selven dage hadde ingelaeten soodanigen
persoon, als bij de Ruardinne was beschreven; en dat deselve
vraechde, off den Heel' Ruwaert bij de hant oft'huijs was, waer
op hij, door haer geantwoort sijnde, iae, soo hadde deselveverder
gevraecht off daer niemant bij en was, waerop sij deposante
seijde, dat daer een manspersoon bij was, en is deselve alsdoen wechgegaen, seggende over een uyr weder te sullen
comen, sonder hem naermaels te hebben gesien.
Ende verclaert sij getuyge, dat sij aen Hendrick, dienaer
vanden Ruwaert, vraechde, wie bij sijn heel' was, ende dat
selYen daerop antwoorde; het is een bode uijt den Haach,
en dat sij den voorsz. dienaer met den boode heeft hooren
spreecken van 't vercopen van fransche wynen, die verboden
waren geweest.
Verclaerde de tweede comparante, dat seker manspersoon
(die sij verstaen heeft Tichlaer genaemt te sijn) maer een
quartier, off niet langer bij den Ruwaert is geweest op den
8 Julij voormiddachs omtrent elf uyren.
De tweede, ende derde, dat sij beijde hebben gesien, dat
Hendrick Smits, dienaer van den Ruwaert, den voorsz,
manspersoon heeft uijtgelaten, ende dat alsdoen deselve aendl?
ruardinne verhaelde 't geene sij seyde aende deur vanden
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caemer, alwaer den Ruaert te bedde Iach, d' voorsz. manspersoon hadde gesproken, sondcr dat den dienaer den Ruwaert,
of syn huysvrouw zedert 't vertreck vanden voorsz. persoon
konde hebben gesproken.
Verclaeringe van Anna Reyms, Geertruyt Hermansz 17
July 1672, ter instantie, en voor die van Dort, als
voren.
Hoedat sy op vrydach, den 8. deser maent des voormiddach omtrent elf uyren sy byde ruarrunne syn geweest in
't voorsaeltie, en dat sy aldaer gehoort ende gesien hebben ,
dat sy ruwardinne aenden dienaer vanden Ruwaert vraechde in
substantie dese woorden: Hendrick. wat heeft hy (denoterende
daermede den persoon, die by den Ruwaert secrete audientie
hadde versocht en gehadt. ende een corte stont te voren
nyt den huyse gegaen was) tegen uw heer geseyt; waerop
denselven dienaer in 't eerste difficulteerde yets t' openbaren ;
doch andermael by haer aengemaent synde, omte seggen,
't geene hy geluystert of gehoort had de , met expresse by voeginge, dat sij wilde hebben, dat hij het seggen soude, en
dat hij het oock vrij seggen mochte, BOO antwoorde den
voorn. Henrick daerop. dat den voorsz. persoon eenige
woorden hadde gesproken, die hij niet weI hadde connen
verstaen, doch dat hij gehoort hadde, dat hij seyde tegen
den Ruaert, dat hij yets hadde t'gene hij den Ruwaert weI
wilde openbaren, mits het selve secreterende; en dat den
Ruwaert hem daerop tot antwoort hadde gegeven, dat indien
het yet goets was, 't gene hij seggen wilde, hij 't selve weI
mochte openbaeren, ende dat hij Ruwaert hem geerne daerinne wilde behulpelijck syn, doch indien het vuylicheit, of
een quaede saecke was, dat hij die vryelijck mochte swygen,
of dat hy Ruwaert andersints selfs sijn aenbrengen soude bekent maecken en openbaeren; waerop den voorn. persoon
repliceerde met dese of diergelijcke woorden, soo sal ick dan
swijgen, iek wenseh mijn heer goeden dach.
3
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Cornelia Mes.
Verclaert het selve, en amplierende haere depositie verclaerde, dat de ruwardinne, naer dat den persoon met den
Ruwaert in gespreck was geweest, aen haer deposante vraechde,
of sij niet wiste, wat voor een persoon het was, waerop sij
getuyge tot antwoort gaf: het is de persoon, die eens op
Geervliet voor de vierschaer was, en aldaer de moeyte hadde
met de meyt, die men seyde dat hij vercracht hadde; 't weIck
sij getuyge fundeerde, omdat sij hem uyt des Ruaerts huys
siende uytgaen, erkent hadde voorden selven persoon, die sij
te Geervliet inde vierschaer haddc gesien.
Eyntlijck verclaerde sij aUe te saemen, dat de l'Uwardinne
aenstonts nae 't vertreek vanden voorn. persQon tegen hen getuygen, of ymant vanden selve seyde, dese of diergelijcke woorden in substantie: Iek vinde goet mijn heer Muys te laeten
halen, om het gepasseerde aen hem bekent te maecken,
want men weet somtijts niet, wat soo een persoon weI soude
seggen, dat mijn man tegens hem hadde geseyt.
Recollement, deselve 27 Julij 1672, voor de magistraet
van Dort.
Verclaeren bij solemnelen eede haere verclaeringe waerachtieh te sijn.
Geertl'Uyt Hermans, en Cornelia Mes amplieren hunne
attestatie ; verclaerenden den persoon van Geervliet geen
quartier uyrs in 't huys vanden Ruwaert heeft geweest.
Verelaringe van Nicolaes de With, en Cornelis van
Somcren. 1 Aug. 1672; raeckt de' saeck van Tichelaer
ende J annetien Eewouts.
15 Interr. en resp. van Arent Muys van Holy, en ca·
pitein Hoogewerf; 17 Aug. 1672. Praeses: Goes, Lier,
Baen en Gooll.
Seggen bey de. dat den Ruwaert beyde de woorden van
Roffiaen, ende onverlaet ende weI meer echerpe woorden I
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gebruyckt heeft. doen hij weygerde d'acte te teyckenen. Muys
seyt dat den Ruaert hem niet versocht heeft, aen ymant anders als aenilen burgemeester bekent te maecken de propoosten,
die Tichelaer tegens hem hadde gevoert, en dat hij hem niet
expresselijck gelast heeft om 't selve aenstonts aenden borgemeester te gaen bekent maecken; maer dat hij bij den borgemeester comende, hun van die aenspraecke kennisse soucIe
willen geven. En voor soo veel hij den stathouder daer van
gesproken heeft, dat hij het selve uyt sijn eygen motyf gedaen
heeft, omdat hij beducht was, dat Tichelaer hem ergens bij
de gemeente, die nu soo onrnstich was, mochte verpraeten, en
dat daer verdere moeyelijckheit uyt mochte komen te procederen.
Confrontatie.
16. I7 den Aug. 1672. Praesent; praeses, Goes, Lier,
Baen en Gool.
1 Dat den capiteyn Hogenwerff geweygert hebbende den
Ruaert te doorsteken, sooaIs
hij hadde begeert, hij heeft
gereplieeert: roept dan eenige
roffiaenen. off onverlaten vanden straet, en laet het die
doene.
Den secretaris Muys. en capiteyn Hoogewerf hier tegens
gehoort, verclaeren: dat den Ruaert de woorden in 't 1. art.
vermelt. gebruyckt heeft. Den Ruaert daerentegen ontkent.
d' voorsz. woorden in specie gebruyckt te hebben.
Den Ruaert seyt, dat hij
2 Dat hij die spreeckt, aenden secretaris Muys niet anders
aenden secretaris Muys verheeft versocht, de propoosten
socht heeft, dat hij het niet
van Tichelaer aen ymant analleen aenden burgemeester sou
ders
bekent te maecken alg
bekent maecken. maer oock
aenden burgemeester, ende
aenden sehonte.
geensints aenden sehonte.
Den Ruaert seyt, die woorden niet gebruyckt te hebben,
en dat hij alleen heeft geseyt :
ick hebb' liever dat gij mij den
hals breeckt of doorsteeckt ,
alsdat de canaille mij met
steenen denselve breecke.

S*
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Muys van Oly seyt ter contrarie , dat hij Ruaert versocht
heeft , dat hij het alleen aenden burgemeester soude bekent
maecken , sonder hem het selve , oock specialijck belast te
hebben, en dat het geene hij aenden substituyt geseyt heeft ,
uyt sijn eygen motif heeft gedaen.
Seyt , dat hij niet eygent-

3 Dat de voorslach van om

lijck en weet , of t' eerst van

den secretaris Muys te senden,

hem is afgecomen , of van

originelijck niet is afgecomen

sijn vrouw, maer dat hij haer

van hem die spreeckt , maer

bekent gb emaeckt hebbende do

van sijn huysvrouw,

propoosten, die Tichelaer tegens hem hadde gehouden ,
sij gesaementlijck hebben goetgevonden , om naeden secretaris Muys to senden , en
door hem te doen bekent
maecken aenden schoute en
burgemeester.
Requeste vanden rekenmtr . de With ten eynde Tichelaer
op de voorpoorte sonde mogen werden gelogeert , opdat hij sich niet en absenteren , en men als dan segge , dat des Ruaerts vrienden hem met Belt hadden
omgecocht.
10. Brief vanden Ruaert aen sijn vrouw, 6 den Aug. 16 72,
inde castelenije.
Alderliefste. Alhoewel ick niet can twijfelen , of de heeren
vanden hove sijn volcomentlijck van mijn onsehuld gepersuadeert , soo werde ick evenwel noch hier in detentie opgehouden , sulx met patientie sal moeten afwachten , tot dat d'opgem. heeren mijne saecke sullen gelieven te termineren ;
versoeckende , dat UEd. gerust gelieve to sijn , en nac vast
vertrouwen eon goede uytslach verwachten. Gelieft met den
maeckelaer Helmont te overleggen , off niet dienstich sal sijn
de wintergerst te verkoopen ; indien de prijs redelijek is, soo
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oordele ick 't selve voor ons beter geraeden , als deselve te
doers ...... 1) maer sal 't solve geerne laeten aen UEd.
dispositie op 't advys van den maeckelaer voorsz. Ick sal
verlangen te verstaen tijdinge van UEd. , en onser kinderen
dispositie , en hoedanich het staet met onse bouwerije tot
Geervliet, ende inden Corendijck, zeder UEd. missive van den
27 Julij laetstleden hebbe geen tijdinge van UEd. ontfangen.
Ick blijve, Tederliefte.
UEd. ootmoedige dienaer en gantseh pail. man
In castelenye.

C. de Witt.

Requeste vanden vrouw en vrienden aen 't Hof.
Suppediteren den Hove eenige consideratien , en ciremnstantien am te willen pondereren tot begrijp en overtuyginge
vande innocentie vanden gedetineerden; indien vcrstande
tans , dat nademacl de supplianten door onkunde in 't
verhael van eenige feiten ofte positiven souden connen missen , etselve haer aengaende alle het geposeerde hide voorsz.
schrifture vervat refereren tot 't geene de gedetineerde dieuaengaende beeter mochte bekent wesen , haer bij desen
expresselijek corrigerende voor soo veel bij onkunde, als voren rode voorsz. consideratien ofte oock in het vertooch van
feiten en rechten over de voorsz. saecke, den Hove mode
overgelevert , yets mochte wesen geinflueert , 't geene met de
waerheit en onderrichtinge , door den gedetineerden selfs aenden Hove gedaen , niet in alien deelen mochte over een coJacob de Witt.
men , enz.
Naeder versoeck vanden selve.
1. Om den dienaer 't ondervraegen , doe hij , soo wanneer
hij in praesentie van 3 vrouwen verhaelt heeft de woorden ,
tusschen Tichelaer en den Ruwaert, noch sijn hoer noel' ymant
anders hadde gesproken , reden dat hij d' voorsz. woorden
hadde gehoert, en daerop Tichelaer uytgeleyt.
i) In het H. S. is deze plaats oningcvnld gelaten.
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2. Dat die conversatie geen quartier uyr langh heeft geduyrt , en dat al het voorstel is gedaen door Tichelaer , en
door den Ruwaert alleenlijck geantwoort is Bonder van sijne
sijne yet voor to stellen.
5. Hendrick Smits, dienaer van Ruaert, onder cede gehoort , 26 Julij 1672 ; Nijrop en Gool.
Dat omtrent 3 weecken geleden , als hij uyt geweest was ,
nae sijn best onthout , omtrent elf uyren 'thuys gecomen
sijnde , heeft gehoort uyt de ruardinne , dat bij den Ruaert
was seker persoon , sijnde cloeck ende jongh , en dat de
ruaerdinne tegens hem deposant seijde: gaet aende deur staen,
en hoort wat tael die persoon jegens u heer voert , sijnde de
voorsz. persoon volgens het seggen vande Ruardinne weynich tijts aldaer geweest.
Dat hij deposant, hem hebbende begeven voor de deur van
sijn heers caemer heeft gehoort , dat die persoon , welcke bij
sijn heer was , seyde dat hij yetwes hadde om aen sijn heer
't openbaeren , waerop sijn heer heeft geantwoort ; soo gij yets
hebt 't openbaeren 't geen tot welvaeren van 't Vaederlant soude
connen strecken , ick sal u helpen , soo veel het mogelijck is,
loch soo het niet good en is , soo en wil. ick 't selve niet
weeten.
Dat de voorsz, persoon daerop antwoorde : mijn heer , ick
weet niet wat gij Baer mode wilt seggen , met goet of civaet ,
en dat d' voorsz. persoon daerop hebbende gesecht , vermits
mijn heer het niet en wil weeten , soo en sal ick het niet seggen , waernae d' voorsz. persoon opgestaen sijnde , naedat
hij, nae sijns deposants gissinge omtrent eon quartier uyrs aldaer was geweest , is henen gegaen.
Dat hij hem heeft uytgelaten, sonder hem nae date to hebben gesien , als op gistren en huyden inde castel.
14 arr. en resp. Hendrick Smits , 10 Aug. 1672 ;
praeses Nyrop , Goes , Lier , Baen en Gool.
Art. 6. Niet gehoort to hebben , dat die persoon van

eenige swaricheit sprack , maer dat hij seyde dat hij gets
bij hem hadde 't geen hij aen sijn heer wilde openbaeren ,
indien sijn heer hem daerin wilde behulpsaem wesen ; en dat
sijn heer daerop antwoorde : indien het yet goets was , ten
dienst van 't Vaderlant, dat hij hem daerin sou helpen , soo
langh als het mogelijck was ; ende indien het niet goets was,
dat hij het dan niet begeerde te weten , en dat hij het ter
contrarie bekent soude maecken ; en dat hij daerop seyde :
ick weet niet wat mijn heer daermede seggen wil bij goet
off quaet , en dat sijn heer hem daerop weder seyde : gij
bent soodaenigen persoon, dat gij wel weet wat goet of quaet
is , en is het goet , soo secht het, dan sal ick u helpen ,

en

is het quaet soo begeer ick het niet te weeten , en swijght
het , want ick soude het bekent maecken. Waerop die persoon is opgestaen, en geseyt heat: als het mijn heer dan niet
en wil weeten , soo gae ick heen , en wensch u goeden dach ;
en dat hij getuyge hem daerop uytgelaeten heeft.
Niet gehoort te hebben van eenige remedien tegen eenige swaericheden.

8. Vat meer als eon half quartier uyrs to hebben stacn
luysteren.
10. dat den soon van den Ruaert mode inde caemer sijnde
gecomen , hij eon weinich terugge is gegaen , en dat de soon
alsdoen in sijn plaetse is gaen staen maer dat hij aenstonts
weder henengingh , wanneer hij getuyge hem weder aenden
deur vervoechde , en dat de soon is gecomen wanneer hij die
persoon maer een woort vijff a ses hadde hooren spreken.
11. dat de deur bij die persoon niet en is opgedaen , maer
dat , als hij die spreeckt daerquam , wel een hant breedt op
stont , en dat hij se noch verder open gedaen heeft , sonder
dat het die persoon gewaer wierdt , alsoo hij met sijn rugge
daer nae toe sat.
13. Seyt dat hij de stemme vanden Ruaert best hceft cunnen verstaen , alsoo die heel resoluyt sprack en den anderen
sacht sprack , en met sijn hooft nae hem toe helde.
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14. dat die persoon omtrent een roede langh sat vander
deur , daer hij aen luysterde.
18. Soo als die persoon d'eene deur uytgingh, dat der Ruardinne d'andre deur , bij Baer man, inquam.
20. dat de ruardinne geduyrende den tijdt , dat hij aenden
deur gestaen heeft, niet bij hem is geweest ; en d'andre deur,
daer sij in quam , sooverre van daen ende oock toe was ,
dat hij niet en sou cunnen hooren , als hij daeral gestaen
hadde.
21. dat de ruardinne, oock naedat sij van haer man was
gecomeD , iegens hem niet geseyt heeft , wat hij van hem
gehoort , of verstaen hadde , maer dat hij iegens sijn vrouw ,
end' voorsz. vrouws personen verhaelt heeft, wat hij gehoort
hadde.
Confrontatie , Ruaert en Tichelaer. 27 Julij 1672.
1.

Tichelaer seyt hem die spreeckt aen , dat hij op voor-

leden vrijdach 14 daegen , sijnde geweest den 8 julij 1672,
binnengelaeten en voor het bedde . , daer hij die spreeckt op
lach , geseten. sijnde , hem heeft goeden dach gewenscht , en
siende dat sijn arm bewonden was , hem nae sijn gesontheit
heeft gevraecht ; en voorts daerop versocht , dat alsoo hem wel
bekent was, dat hij Tichelaer op de laetste vierschaer was
gecondemneert ter saecke van iniurien tegens den schoute
van Piershil , en dat daer over sijn naem te boeck stout , deselve sijn naem uyt het voorsz. boeck soude mogen werden
geroijeert , dewijle hij die spreeckt daarbij geen voordeel conde
hebben.
Tichelaer affirmat ; den Ruaert negat ; uytgenomen , dat hij
van eenige circumstantien niet en kan seggen.
2. Dat hij die spreeckt, daerop iegens hem Tichelaer heeft
geseyt : ick wil u wel dese en veel meer dienst doen , die
bij dese niet te passe sal comen , maer gij moest mij eerst
een dienst doen en getrouw wesen.
Tichelaer affirmat ; den Ruaert negat.
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3.

Dat hij Tichelaer daerop vraegende , wat dienst het

soude wesen, hij die spreeckt daerop geseyt heeft : Sy hebben
mij onlanx met gewelt doen teeckenen het werck vanden prins.
Het moet nu buygen of bersten , daer sijn inch veel meer
als dertich heeren , die met mij eens sijn. Daerop vraegende
aen hem Tichelaer , of hij raet wiste , om den prins om hals
te brengen, en dat hij Tichelaer daerop antwoorde, dat hij het
wel conde doen.
Tichelaer affirmat ; den Ruaert negat.
4.

Dat hij die spreeckt seyde , dat hij beducht was , dat

de groote authoriteyt aenden heere prince van Orangien iegenwoordich overgegeven. , d'ingesetenen meer sonde drucken.
Tichelaer affirmat; den Ruaert negat , ende dat Tichelaer die
woorden selver heeft gebruyckt.
5.

Dat hij oordeelde , dat Hoochgemelde prince met eenich

machtich potentaet soude trachten alliantie te maecken , en dat
daerdoor de ingesetenen deser landen, in een eeuwige of langhduyrige slavernije souden geraecken.
Tichelaer affirmat ; den Ruaert negat.
6. Dat hij die spreeckt niet en twijffelde, soo wanneer sijn
Hoocheit van kant waer , of het lant was als dan bewaert.
Tichelaer affirmat; den Ruaerd negat, en seyt dat het infame
leugens sijn.
7. Dat hij die spreeckt , hem Tichelaer , oock heeft gevraecht, off hij het wel met vergiff conde doen , daer bij voegende , dat het best soude wesen , ende geschieden met de
meeste stilte , dat hij Tichelaer tot dien eynde wat familiariteyt moeste soeken te maecken met den dienaer van sijn
Hoocheit , die hem aenden taefel diende.
Tichelaer affirmat ; den Ruaert negat.
8.

Dat hij wijders icgens hem Tichelaer heeft geseyt, soo

wanneer als de prins een glas eyscht , moet gij Bien u vergiff
daerin to crijgen en wel letten , dat gij het niet in een verkeert glas doet.
Tichelaer affirmat ; den Ruaert negat.
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9.

Dat hij die spreeckt oock daerbij heeft gevoecht , als

dat niet sou willen lucken , dat hij Tichelaer dan met een
gelaeden roer soude gaen leggen in een weyde , comende
aenden wech , daerover sijn Hoocht. soude moeten voorbij
passeren, en hem soo van 't paert afschieten, ende dat hij op
sulcke plaetse moeste leggen , daer hem de ruyters niet lichtelijck soude cunnen achterhaelen.
Tichelaer affirmat ; den Ituaert negat.
10. Dat hij Tichelaer oock conde gaen in 't quartier van
sijn Hoocheit , onder het volck aldaer sijnde , om hem aldaer
doot te steecken ofte te doorschieten , soo hij best soude
connen , seggende hij die spreeckt verders : als gij hetselve
gedaen suit hebben , kunt gij uw geweer wech werpen , en
u onder 't volck verbergen.
Hie affirmat; Ille negat.
11. dat hij aen hem Tichelaer heeft belooft , als hij 't
selve soude gedaen hebben , alsdan te geven de somme van
dertich duysent gls , het bailliuschap van Beijerlant , ende
noch meer, en dat hij daerenboven sijne vrienden sou avanceren.
Hic affirmat ; Ille negat.
12. dat hij Tichelaer daerop aengenomen heeft, hetselve te doen.
Tichelaer affirmat; wel met woorden, maar niet met gemoet. Ille
negat ; ende seyt dat hij het aen Tichelaer niet heeft voorgehouden en sulx , dat hij het oock niet heeft connen aennemen.
13. Ook daerop versocht een briefie van sijn hant.
Hie affi,rmat ; Ille negat.
14. dat hij Tichelaer , sulx heeft geweygert , en ter contrarie belooft onder solemnelen Bede , met opstekinghe van
sijne vingeren , het voren beloofde te sullen presteren , soo
haest het feyt gedaen.
Hic affirmat ; Ille negat.
15. dat hij Tichelaer oock daerop onder cede heeft gesworen , dat hij 't voorsz. felt soude voltrekken soo 't hem
mogelijck waer.
Hie affirmat ; Ille negat.
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16. Dat hij die spreeckt hem daerop vertrouwende aen
hem Tichelaer ses ducatons tot reysgelt heeft gegeven , seggende : hadde ick mcer bij mij , ick soude u meer geven.
Hic affirmat ; The negat , en dat hij niet eenen stuyver aen
gelt in sijn bedde heeft gehadt , ende sulx geen ses ducatons
heeft connen geven.
17. Dat hij die spreeckt , oock tegens hem Tichelaer heeft
geseyt : gij moet het secreet houden , soo gij het openbaert ,
soo sal ick u laeten doorschieten.
Hie affirmat ; The negat.
18. dat hij oock hem Tichelaer tot twee a dry maelen heeft
vermaent, dat hij wat haest met het werck mochte voortgaen,
alsooder verscheijde andre heeren waren , die mode lichtelijck
ymant souden uytmaccken om hetselve to doen , en dat hij
dan van sijne voorsz. beloovde proemie , ende beloonenge
soude wesen gefrustreert.
Hie affirmat ; Ille negat.
19. Dat soo wanneer hij die spreeckt met hem Tichelaer
over de voorsz. saecke was sprekende, ende hoorende ymant
gaen omtrent sijn caemer, iegens hem Tichelaer seyde : swijcht
stile , daer comt mijn vrouw. Ick wil niet hebben, dat
sijder yet van weet.
Hic affirmat ; Ille negat.
20. Dat hij , die spreeckt , hem Tichelaer heeft versocht bij
de deur to gaen , om to sien of sij daer oock stout , en dat
hij Tichelaer haer aldaer niet vindende wederom is gaen sitten , ende sijluyden alsdoen in haere voorgaende discourssen
sijn voortgegaen.
6. Art. Tichelaer 26 Junij 1672 ; praeses Nijrop , Goes,
Lier , Baen en Gool.
1.

Seyt versocht to hebben den Ituaert alleen to spreken.

2. Seyt niet gesecht to hebben, incomende rode caemer hem
(van ha)rten leedt to sijn de confusie van ons lief Vaderlant,
maer dat hij hem cerst incomende goeden dach hoof (t toege_
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wen)seht , en siende , dat sijn arm bewonden was , hem nae
sijne gesontheit heeft gevraecht, en voorts versocht , dat sijn
naem uyt het criminele boeck mochte werden geroijeert.
4.

Dat niet hij, maer den Ruaert propoosten heeft gebruijckt,

raeckende d'auctoriteit vande prince van Orangien.
5.

En niet hij , maer den Ruaert tot meermalen vande alliantie

vanden prins met eenich machtich potentaet heeft gesproken.
8. Dat den Ruaert geseyt heeft, niet te twijfelen , soo
wanneer den prins van kant waer, of 't lant was alsdan bewaert.
19. Seyt wel gesien te hebben , dat den Ruaert , sijn hant
nae hem haelende , hem de ses ducatons gaf , daer bij voegende , hadde ick meer bij mij , ick soude u meer geven ; ende
niet gesien te hebben , waer hij het Belt van Jaen gehaelt
heeft , en dat hij wel een groot half uyr bij hem is geweest.
Art. Tichelaer 13 Aug. 1672 ; praesent als boven.
2. Dat hij meynt, dat hij drie nachten in 't leger is geweest,
en dat hijder eenen nacht is geweest , eer hij 't den hofmeester heeft bekent gemaeckt, omdat hij sijn Hooch t . wachte ,
die hij 't selver geerne hadde bekent gemaeckt.
5. Geseyt te hebben , dat hij wel vergiff hadde, dat men
in een glas kon werpen , 't geen daedlijk soude smelters , en
men niet sien en soude , en dat hij het maer seyde , om den
Ruaert in te voegen.
8. Interrogat : Arij Muijs van Holij. 2 Aug. 1672 ; praeses Nijrop ; Lier en Baen.
1.

Dat sijn Hoocheit op den 29 Junij, tot Dordrecht we-

sende , hij getuyge , met d'acte ten huyse ende voor 't bedde
vanden Ruaert inde praesentie van Gijsbert Jansz. Hoochwerf
is ge eest.
2.

Dat als d'voorsz. acte bij den Ruaert gelesen was , bij

hem gevraecht wiert , wie d'zelve gestelt hadde ; ende bij
Muijs geantwoort sijnde , dat hij die hadde gestelt , bij hem
is gerepliceert , ofinen die niet anders hadde cunnen stellen ,
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in plaets van positive, met het woord : van sal of sullen, ende
dat bij Muijs daerop is geseyt , dat d'selve positive moest
wesen, ende de stellinge d'andre heeren wel halt aengestaen en
gepresen was.
3. Dat den Ruaert daerop wegeryde d'voorsz. acte te teke:len , seggende : liever te willen sterven , met bijvoeginge ie;ens Hoochwerf : breeckt mij den hals met uw geweer of raoier ; ende daerop hij Hoochwerf geantwoort wesende : dat
Iii daerom aldacr niet gecomen was , bij den Ruwaert gerepliceert wiert : roept dan eenige Roffianen vande straet en laet
het die doen , want ick sal , en can niet tekenen , mitsgaeders meer andre diergelijcke woorden ende protestatien , met
bijvoeginge : gijlieden meucht het den prins van Orangien en
ijder een wel seggen.
4. Dat ondertusschen het volck indringende , Hoochwerff
op den ract van Muijs naer voren is gegaen om sulx te beletten.
5.

Dat Muijs den Ruaert soo verre heeft gebracht , dat

hij d'acte getekent heeft.
6.

Dat hij Muijs , Hoochwerf en de ruardinne verscheijde

maelen versocht en aengeraeden hebben, tot het tekenen vande
voorsz. acte, en sijn huijsvrouw in soodanige maniere, dat hij
haer diverse maelen geseyt wiert : liefste , soo gij niet begeert
te teeckenen , so gae ick met mijne kinderen achteruyt , ende
segh u adieu ; daerinne bij hem Muijs , Hoogewerf en haer
gecontinucert is, totdat den Ruwaert d'voorsz. acte oock heeft
geteeckent.
Dat oock d'voorsz. acte noch onder hem is en geexhibeert
can werden.
Dat oock den Ruwaert acbter de teeckeninge van sijn naem
gestelt hadde , twee letters V en C, en bij Muijs in 't overnemen vande acte 't selve gesien werdende, is geseijt : wat doen
hier deze letters bij ? dit moot er of sijn , en bidd' u , mijn
hoer ! schrapt de letters deur ; dat alsdoen bij den Ruwaert
geantwoort wierde : Ick wilt niet doen , ick vermach niet te
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teyckenen , en alsulcke protestatien meer ; dat daerop de ruardinne de penis' met d'acte heeft genomen , en d'voorsz. twee
letters doorgeslaegen en onsienbaer gemaeckt heeft ; dat hij
oock copie van voorsz. acte aenden Ruaert, op sijn versoeck,
heeft gegeven.
9. Interr. Gijsbert Hoochwerf ; 2 Aug. 1672 ; praesenten ut supra.
Verelaert als voren : dat hij Hoochwerf , den inektkoker
heeft gebracht en dat Muijs de penn' Baer instekende , die
anden Ruwaert in handers wilde geven om to teyckenen
.(het woordje hier vermeld is op de plooi van het papier en
door den tijd uitgewischt) niet to weten , alsoo hij buyten was
gegaen.
Dat de ruardinne haer man seer instant (hier is een gaatje
in het _papier ; ha ontbrekende woord zou moeten zijn : elijek
versocht) , dat hij d' acte mode wilde teyckenen , en dat sij
siende , dat sij hem daertoe niet en condo brengen , aen elcke
hant eon kint nam , hem adieu seggende , ende dat sij dan
van achteren met haere kinderen sou uytgaen , maer dat den
secretaris Muijs haer bij de hant vattende weer ophiel , en
soo ten laesten tot teijekenen is bewogen.
17. Lunae 15 Aug.
Nijrop, soude meynen datter indicien genoech sijn , om den
Ruaert to brengen ter scherper examen.
Goes , ut supra.
lier , soude noch eerst ontbieden Arent Muijs en Hoorgewerf,, capitein vande burgerije aenden ... poort , en door
deselve den Ruaert aensegge sijne onweerheden 1) de pointen ,
daerinne hij met de getuygen discrepeert ende perseverer...
en tot scherper examen comen.

i) Deze twee woorden zip in het H. S. doorgehaalt.
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Baen , dat Tichelaer niet en can geconsidereert werden ,

als een getuyge , maer als een delateur , en dat hem daerom
geen gelooff can gegeven werden. Inimicitia infamis condemnatur iniuriarum ; om een groot delict aengesproken ; judex
idem , et testis nulla verisimilitudo, dat hij niet kan verstaen,
latter eenige reden dienen , dat men hem Ruaert ter scherper
examen sou brengen ; In alien gevalle , dat men dan Tichelaer eerst soude moeten tortureren , eer men den Ruaert
daertoe sou connen brengen.
Goa , dat den Ruaert behoort te werden gebracht tot scher-

per examen.
Praeses soude niet connen verstaen tot scherper examen ,
vanden Ruaert. In alien gevalle soude meynen , dat men sich
op dese saecke tot op mergen naeder behoorde te bedencken.
Twelck bij nailer omvraege anders is verstaen.
Ergo de torture met eene stem overgehaelt.

BEROERTEN TE GENT ONDER KEIZER KAREL V.
1536-1540.
Medegedeeld door Jhr. PH. BLOMMIERT.

Het tafereel der machtige en vrije Nederlandsche gemeenten,
gedurende de middeleeuwen, ware een der belangrijkste hoofdstukken onzer algemeene geschiedenis. Op den handel en
nijverheid gesteund , ziet men aldaer bij persoonlijke en burgerlijke vrijheid de beschaving en verlichting zich meer en
meer uitbreiden. Ten tijde dat gansch Europa onder het
ijzren juk der leenroerigheid zuchtte ons vaderland
met de vrijheidsgloor omringd ; het yolk beefde hier voor
geene feudalheeren , en meermaels werden wrevelige graven
en hertogen tot het eerbiedigen en handhaven der landsrechten gedwongen.
De macht der steden nochtans had naderhand veel to lijden
onder het geweldig bestuer der hertogen van Burgondie
wien het gelukte bijna al deze Nederlanden onder hunnen
scepter to brengen ; door geen federatief-verbond vereenigd ,
werden zij opvolgenlijk ten onder gebracht ; met het verlies
van vrijheid ging eigene beschaving en geestontwikkeling ook
to niet en alles verkwijnde in eenen gevaerlijken schijnslaep.
De vrije instellingen der stall Leuven werden reeds in 1382
door hertog Wenceslas uitgeroeid , en ten zeifden tijde gaen
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handel en nijverheid aldaer ten onder. Brugge's regeringsvorm werd op dezelfde wijze veranderd in 1439 door Philips den Goeden , even als Antwerpen's en Dordrecht's
privilegien in latere jaren ; Luik zelfs werd niet verschoond ,
en deze vrijheid krenkende oorlogen hadden de inwendige
verwoesting onzes lands tot gevolg , zonder dat het huis van
BurgondiO tot zijn gelieM plan kon geraken , het stichten
eener onzaggelijke en krachtige monarchic.
De stad Gent echter had tot in 't begin der XVIe. eeuw
vele harer vrijheden behouden; maer nu onder Karel V. ontstonden aldaer onlusten nopens het inzamelen van ontoegestane zettingen en belastingen. De geweldige keizer kwam
zelf naer deze landen , en aen het hoofd van een machtig leger verscheen hij te Gent , waer hij deze omstandigheden te
baet nam om de stadswetten te wijzigen. Hij vernietigde
voor altoos de krachtige , demokratische instellingen van Jacob
van Artevelde , waerdoor Vlaenderen's voorspoed zoo hoog
was gestegen, en deszelfs macht en aenzien door de geduchtste
naburen eeuwen lang werden geeerbiedigd. Alle volksrechten
trad hij met do voeten en veranderde willekeuig de zoo lang
ongeschonden grondwetten des lands.
Het is over deze beroerten te Gent , dat het nevensgaende
stuk handelt , door eenen gelijktijdigen schrijver vervaerdigd ;
het behelst onuitgegeven niet onbelangrijke oorkonden, en is
getrokken uit eene kronijk van Vlaenderen in HS. der XVIe.
eeuw van Gilles de Voocht (Aegidius Tutor) , berustende ter
stadsbibliotheek to Gent , geteekend No. 99 , met opschrift :
Maria ; Nederlandsche historie.
Den troubele ofle oproere beghint.
Pays ende vrede heeft Vlaendren langhe ghehad , maer nu
sal ick gaen bescryven het beghinsel van dose jeghenwoordighe oorloghe ende jammer , dat in 't land ghebuert es van
Creesen.
Anno 1536 heeft vrau Marie , des keysers Karolus sustere,
4

— 50 —
gheheest up het lant van Vlaendren de somme van TM c
duusent Karolus guldenen omme de soldaten te betalen , die
voor Terwanen laghen , hetwelcke huer by ghemeene collacie
van die van Ghend was ontseyt, waeromme dat die van Ghend
sonden den grave Rues , als ruwaert van Vlaendren, naer
Spaengen by den keyser, om to claghen van de groote overlast , die syn luster den lande van Vlaendren was heesschende.
In 't selve jaer so es ghestorven Erasmus van Rotterdamme.
In 't selve jaer heeft Henricus , conynek van Inghelant syn
huusvrauwe openbaerlic doen onthoofden.
Anno 1537 werden de muuncken van S te . Baefs cloostere
canuuncken , want mr. Jan De Mey hadde datte vercreghen
te Roome van den pans maer den letsten abt , gheheeten
heer Lucas (die begraven licht in S te . Jans-keercke in de Backers-cappelle) , die en conste synen scapelaris niet achterghelaten, ende up S te . Pieters-avont waren se al vercleet ghelyck
canuuncken.
Anno 1533 dede den conynek van Inghelandt cloosters ende
keercken broken , nemende al huerlieder goet.
Deis troubele gaet voort.

Ende alsoo den grave van Rues was naer Spaengen ghereyst , ende den keysere verstaen hebbende den overlast , die
syn sustere was doende van de IIIJ e duusent guldens het lant
van Vlaendren , heeft den keysere vrau Marie ten hove in
Spaengen ontboden , maer en dorste niet gaen.
Ende niet jeghenstaende dat alle ghiften waren ontseyt , jeghens de collacie ende der Ghemeente danck, so syn ghelicht
de IIIJe duusent guldens , die in 't jaer XXXVJtIch. ontseyt
waren , ende men dede se gheven met fortse ende execucie ,
waeromme het Ghemeente begonste wederspannich te sync ende
uproerich te sync , want het lant was seer vertasseert.
So was verboden by ghemeene collacie, dat men gheen pachten meer verpachten en soude , ende dat men gheenen Clauwaert meer brauwen en soude om de assysen te minderen.
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Prevelegien al berooft.
Ende men ghynck in de prevelegien, ende men bevant dat
den standaert wech was , die seer schoone ende veel goets
weert was om de costelicke ende dierbaer ghesteente ende fyn
gaut, dat daeranne was, ende den meesten deel ende de principaelste prevelegien waren al wech , waeromme dat groote
beroerte to Ghent uprees ende verboden, dat men de werckcloeke niet meer laden en sonde , ten ware dat mer recht of
Bede.
Ende men ghynck alle daghe in de prevelegien daer dat
collacie upghehauden was, dat men alle de laden besien soude,
ende men las alle daghe, maer het beste was wech, waeromme
groote uproere van daghe te daghe upstont.
Anno 1539. Soo alle steden ende durpen van der conste
van Rethorycke te Ghend waren ontboden , so is to Ghendt
vele fraye ghenoechte bedreven van schoone vertooghen ende
schoonst incommen , dwelck is achterlate om der cortheyt
wife , nochtans my wel bekent , ende de scilders van Andworpen hebben den upperprys ghehad. Dit Rethoryck - spel
was gheordineert jeghens den danek van de Ghemeente ende
collacie , want daer rees veel questien uute , mids dat sy de
stele seer t'achtere stelden,
Blysehap in de 8tad , ende droefheyt es nakende.
Ende alsoo saen als dit Rethoryck-spel was ghehauden, so
begheerde vrau Marie , des keysers sustere , by collacie , dat
men ordineren soude dry notabele mannen, om met huer te treeken by hueren brooder , den keyser, die alsdoen in Spaengen
was, mu te vertooghen dat sy het lant wel hadde gheregiert ,
maer het weert huer ontseyt.
Ende daer was groote vergaderinghe in Ste . Michiels-keereke,
daer alle de Neerynghen vergaert waren , dat vernam myn
heere den hoochbailliu , es dauwaert ghecommen hemlieden
biddende, dat sy scheeden wilden, ende sy seyclen dat sy niet
scheeden en wilden , ten ware dat men vynghe alle de wet4*
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jare , die noch leven, ende ooc de hueverdekenen, daerup bad
den hoochbailliu dat sy scheeden souden , hy souder seer wyselic ende eerlick in voorsien.

Creesen steed syn ooren uppe.
Ende het Ghemeente dede daghelicx gaen in de prevelegien
to ondersoucken , maer men bevant daer letter inne , waeromme grooten uproer binnen Ghend uprees , want het Ghemeente wilde met fortsen den standaert sien, ende duer bedwanck hebben de heeren van de wet ghetoocht alle de standaerden, die nauwelic vyf schellynghen weert en waren, maer
den besten was wech , die men seyde veel goets ende scads
weert te sync , ja een landschap.
Ende doen was gheordineert de nachtwake , als datter alle
nachten sonde waken X, mannen.
Ende het Ghemeente wilde hebben ghevanghen alle die wethauders van het jaer XXXVJ met de hueverdekens , waeromme
dat Lieven Pien ghevanghen was , met noch XX met hem ,
die den standaert ghenomen hadden.

Lieven Pien wort yhepynt.
Ende naer dat Creesen alsdoe ghenaempt, ofte de Ghemeente
veele uproer daghelicx maecten , so wiert Lieven Pien ter pynbanck brocht int 's Graven-casteel in de sale ter presencie van
alle de dekens.
Maer wat men hem pynde hy en wilde niet kennen , segghende : » Ic ben 't ombeschuldicht , het was my wel gheseyt
dat men my upteech, want Jacob van Mello seyde Ste . Niclaus
in de keercke dat noch wat wonders hooren saude , ware de
Hautemsche reyse duere." Ende als men hoorde dat Lieven
Pien niet kennen en wilde, ghynck men seer swaerlick pynen,
soo dat men hem wel een palme recte , ende sy seyden tot
hem : » Lieven , waeromme laet ghy u dus pynen , kent dock
dat ghy de sluetels hebt ghegheven om in die prevelegien te
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gale ende die uut te halen." Boon seyde hy : » Ic bent °inbeschuldieh , ick en hebbe noont in de prevelegien gheweest ,
nochte niemant dat ic

Nveet ."

Dit hoorende de dry leden van Ghendt , als Poorteryc ,
Neerynghe ende Ambacht, ghynghe te rade een langhe goose,
maer ter wylen consenteerden sy hem dat hy overhende sitter' saude , ende uppe sittende seyde : s Ic hebbe so grooten
cauwe , laet my in een camere om my to waermen." Maer
men wilde't hem niet consenteren , want haddy

ILT

voeten

van de pynbanck gheweest , men hadde hem van dien daghe
niet moghen pynen , dat wist hy wel.
Ende als die dry leden Ian,* to rade gheweest hadden ,
ontboden Pieter De Voocht, f s . Andries, den stede-smet sone,
die ooc daeromme ghevanghen sad in 't Saucelct , ende men
Bede ooc halen Pieter's vadere, den ste'-smet Andries De Voocht,
om te ghetughen over Lieven Pien.
Dit es die glietnghenesse van Pieter De Voocht, f s. Andries,
den stif,-82net sone, 1539 .
Ic Pieter De Voocht , P. Andries, sweere by mynder trauwe ende manne-waerheden , dat schepenen tot myns waders
huus hebben ghesonden in 't (jaer) XXXVJ tich . ontrent Kerssavont , op cenen donderdaeh , ende myn vadere was tinter
stede , segghende dat hy voor schepenen commen saude ; ic
vraechde of ick commen wilde , mids dat myn vadere uuter
stede was. Den bode seyde : » Ja ghy." Als ic by schepenen quam doen vraechden sy my of ic gheenen raet en wiste
om de voorduere van het secreet open te dome , want daer
waren IJ sluetels verloren , dos en can men daer niet inne.
Dus seyden schepenen : Wed ghy ons gheenen raet ?" D

s

Ja ic , seyde Pieter De Voocht , lad my met under coorde

ter ho duere inne , die boven het secreet staet , ic sal alsdan
het slot afslaen ende IJ sluetels daertoe maken." Sy seyden :
Wel doet datte, maer beyt tot tavent, tot dat de

clocke
gheluudt es, omdat men te min weten solute." Ende binnen

P

IJste.
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dien quam myn vader t' huus , Andries De Voocht , f 3. Lauwereyns , ende hy ghynck met my om het slot af te slane ,
ende ic seyde tot schepenen : » Gheeft my d'ander IIIJ sluetels om te bet in to gheraken." Doen seyden sy : » Gaet tot
Lieven Pien , dat by u de IJ sluetels gheve , die hy heeft."
Maer hy en wildet niet doen , maer stac se in syn mauwe
ende bracht se selve ten schepen-huuse waert , ende snavons
was ic neder ghelaten met eender coorde , sittende up eenen
stock , ende sy vraechden my of ic beneden was , ende lieten my vallen , so dat ic in een maent niet en conste ghegaen , ende als ic beneden was, sonden sy my eenen lanteerne , ende myn vader quam ooc beneden , ende Jan De Somere
quam oock beneden, den st6 temmerman. Ick smeet het slot
af ende grendelde de duere wederomme toe , ende spiede die
oock toe , ende men haclde my wederomme uppe , ende ic
ghynck tot . mr. Philips vande Katheele, alsdoen voorschepen,
die vraechde my of daer iemant toeseyde, ic seyde : s Neent."
Doen seyde hy my o s Maect dat morghen avont wederome anghesleghen es , men sal u den wijn schyncken." Ende 's anderdaechs als ic nederghelaten was, ic vant die duere ghelyck
ick die ghelaten hadde , ende ic ghynck tsnavons als ick het
slot anghesleghen hadde, ende (gal) den voorschepene alle sesse
de sluetelen ende hij behilt se.
Glietughenesse van mr. Andries De Poocht, den stg-smet.
Meester Andries De Voocht seyde dat Lieven Pien hem gal
solve metter hant syn IJ sluetels ende mr. Philips , den voorschepen , de syne. Als Lieven Pien dat hoorde seyde hy :
) Ja, ghevare , wat sechdy." Maer daermede en weyst niet
ghenoech , maer men haelde noch andere lieden ter presentie
van Lieven Pien.
Ende doen ghyncken Lieven Pien seer gruwelick pynen tot
dat hy seyde : » Ondoet my , ick sal 't segghen." Maer het
Wilde qualynck syn ende uutcommen , maer emmers ter nauwer
hood seyde hy : 1) Ick leyde die sluetels up het letryn , ick
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en weet niet vie dat se anvaerde. " Anders en conste men
van hem niet gheweten van died daghe , nochtans was hy seer
ghepynicht , so dat men hem in eenen zetel droech naer de
vanghenesse, dat was saterdach naer Alf-ouste, was hy eerst
ghepynt ende ghevraecht naer den standaert , die seyde noont
ghesien te hebben.
Collacie wit Lieven Pien te hebben ontsleghen, maer ont8eyt.
So versochten Schepenen met collacie an de Ghemeente
Lieven Pien te hebben tot hueren wille ende noch XIJ ander°
notabele mannen , om meer recht over hemlieden te doene ,
maer was hemlieden ontseyt.
Want hadt ntoghen commen naer het woort van synder
dochtere , die eenen vryen scipman ghetraut hadde , die seyde
also saen als hues vadere ghevanghen was , dat hy daer gheen

IIIJ daghen sitten en sonde , maer men saude noch in ghemeene brootsacken bloet de handen wasschen , noch niet kerren
ghenoech vinden om ter galghen-waert te voeren het ghemeente
latter was; ende was ter dier causen seer qualic bemint.
_Leven Pien Wert onthooft.
Up Ste . Jans-avont uutgaende ouste was Lieven Pien onthooft up een schavaut voor het s Graven-casteel, ende als
Lieven Pien onthooft was, so ghynck den hoochbailliu met
beetle de dekens tot veele neerynghe , biddende dat sy scheeden
wilden , maer sy en wilden 's niet docn , maer sy wilden noch
meer justicie ghedaen hebben , ende de prevelegien ondersocht
te hebben.
Ende men ghynck 's anderdaechs in de prevelegien, ende
men bevant daer niet dan ydele laden , ende lettere beseheet
daerinnc , ende men bevant daer een lade , daer eenen brief
in lach , daerinne dat stout : » Al dat wech es, God bewaret
al."
In 'tselve jaer ghynck men alle caven upteeckenen ende de
menaigen , die men niet wel en kende , waermede dat sy den
cost wonnen ende wat sy deden.
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De grietgrachten eerst gkesteken.

In 't selve jaer , den eersten Septembris heeft men eerst
begonst to delvene die eerste grietgrachten rondtomme der
stad van Ghendt, ende waren die eerste.
Up den selven tyt resen te Ghendt veel quade maren , als
dat vrau Marie het vier in de huusen sonde doen steken , ende
veel soldaten by nachte in de stad brynghen , mids dat sy
den standaert ghenomen hadde in 't jaer XXXVI tich. door behulp . van Lieven Pien, die daeromme alsnu onthooft es, die
da'erduere was vertweefelt , waerduere daghelicx groote beroerte
quam , ende den oorspronck van alle troubelen.
Noch eens wasser collacie upghedaen , dat was dat Heyndrick van Destele soude doen maken den Beer , een groot
ghescut also ghenaempt , meerder dan den Roan Duvele, die
Heyndrick hadde doen breken.
Trade noch begheerden sy by ghemeene collacie justicie
ghedaen to hebben over Jan van Waesberghe, oock schepenen
in 't (jaer) XXXVI tich. , die 's nuchtens tytic waende te ontvliedene , hebbende syns wyf faelge anne, die bekent was an
synen ganck , dewelcke liep in een huus , daer hy ghevanghen
wiert , maer es corts daernaer ghestorven in de vanghenesse.
Endo naer dat desen Jan van Waesbeerghe was ghestorven ,
so wilde het Ghemeente dat men het doode lichaem oock
het hooft afsmyten soude , maer schepenen die gaven consent
dat men 't soude begraven, waeromme groote beroerte quam
onder de Ghemeente , segghende : »Hy heeft de doots also wel
verdient als Lieven Pion, mids dat hy heeft helpen consenteren den standaert to nemen , ende de IIIJ C. duusent guldens
to consenteren ende to lichten up het lant van Vlaendren ,
ende alle prevelegien to laten nemen." So behoorden alle de
Wethauders van in 't jaer XXXVItich. ghejusticyt to syne ende
het hooft to verliesene , die der Ghemeente qualick vaert soecken.
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Hoe dat den grave van Rues compt met brieven uut Spaengen
tot Gltendt.
Roere ende turbacie was binnen Ghendt , want den grave
van Rues es ghereyst naer Spaengen by den keysere , to wylen dat men te Ghent het Retoryc-spel hilt, es den XXXsten.
van Octobre binnen Ghend ghecommen , die seer willecomme
was , want men seyde dat den grave van Rues synen baert
uuttrack van quaetheden ende gramschap, om dat vrau Marie
dedc verbieden dat men voor Terwanen ende Pyronen niet sturmen en soude, den weleken grave van Rues reet doen te poste
naer Spaengen , claghende over het regiment van synder sustere , vrau Marie , dat sy in dese Nederlanden haudende was,
ende men hilt collacie up deselve brieven , die by van den
keyser brachte.
Op Alderheleghen-avont was collacie ghehauden van alle de
dekens ende gemeente , daer menich hondert mensehe was ,
daer quam mynheere van Rues vertooghende aldaer den last
ende de brieven , die by van den keyser ontfaen hadde , dat
was dat den keyzer verstaen hadde hoe dat te Ghendt al qualynck stond , ende het ghemeente diveersche nieu-wicheden upstelde, daer by qualick in to vreden was, ende dat se nieuwe
wethauders wilden hebben ende nicuwen heet ghedaen hebben,
ende dat se Lieven Pien onthoofd hadden sonder recht ofte
justicie, hetwelcke den keyser seer leet om hooren was, want
hy een inboorlynck was van Ghendt , waeromme hy de stad
lief hadde , ende den keysere bidt dat gylieden van alle nieuwicheden sceeden wilt, ende doet ghelyck ghylieden over XL
jaren ghedaen hebt, ende toocht dat ghylieden goede ondersaten syt , want het es beter met payse te blyvene dan dat
ghlyleden hicr namals soudt moeten segghen : » Hot es ons
leedt dat wyt ghedaen hebben." Dus doet naer mynen raet
het es best.
Den keyser begheert ILI artikeleii.
Lade ick begheere IIJ artikelen: dat eerste es dat ghylieden
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scheedt uut ulieder huusen van neerynghe , daer ghylieden
daghelicx in vergadert syt.
Dat Uste , dat ghylieden laet justicie ofte recht te doene sonder ulieden daermede te moyen.
Dat ffide . dat ghylieden laet verpachten alle de assysen ,
want ten es niet moghelic de stede te onderhaudene sonder
incompste.
Ende als dat volck dat hoorde, was wonderlyck seer beroert
ende seyden: » Eyst anders niet, hy hadde wel moghen t' huus
blyven." Ende het volck gheeter mede , ende seyden dat al
ghemaecte bouverye was , ende waert dat dese brieven van
den keysere, by sonde ons wat troostelicx ghesonden hebben ,
ende nu en sendt hy ons niet dan dreeghynghe , ende hy
soude ons ontbieden waerornme wy dit erreur maken.
Ende daer was collacie up ghehauden ende ghesloten als dat
den grave van Rues soude de brieven hanteecken , die hy
brocht hadde van den keysere , ofte dat men hem vaste soude
legghen in vanghenesse ofte bewaren met XXIIIJ tich. vrome
mannen ende laten hem gaen al de stall duere.
Als mynheere van Rues dat hoorde dat het volck niet en
gheloofde , so seyde hy : » Ick sweere ulieden by mynder
manne waerheyt dat ic dese brieven , die ic hier brynghe ,
hebbe van des keysers handt ontfaen den XX sten. Septembris ,
anno XVc . XXXIXtich . , ende ic ben van stonden anne den rechten wech afghecommen , sonder iewers to letten, hieromme ick
sal de brieven hanteeckenen, den eersten dach van Novembris
op Alderheylighen-dach."
Hoe dat de tydynghe te Ghent compt dat den keyser
naer Ghendt compt.
Den XVIJ sten . dach van Novembris waren ontboden de dry
leden van Ghendt , als Poorters , Weverie ende Neerynghe ,
omme to gaen ordineren mannen van extime om te gaen reysen teghen den keysere , die afquam naer Ghendt om alle
errueren neder to legghen , ende deselve to connnen gouver-
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nueren ende regieren , ende daer warender toe gheordineert
die eenen brief an den keyser droeghen , die seer wel gheordineert was , waerinne dat stont alle het regiment van vrau
Marie, syn sustere wat dat se ghedaen hadde , ende hoe dat
se in 't secreet gheweest hadde , ende al de prevelegien gherooft ende ghestolen hadde, ende dat se met fortse ende exeeutie settynghe hadde doen gheven ende meer andere saken.

Hoe dat den keysere te Ghendt incompt.
Groote vreese es te Ghendt commen onder het Ghemeente
als sy hoorden dat den keysere by Ghendt was om den quaetwillighen te straffen.
Den XIIIj sten . dach van Sporcle XVc. XL alsoo men nu het
jaer beghint , ofte 39 , ghelyck men doen het jaer began te
Paesschen, quam den keyser te Ghendt binnen met veele
kuervosters heeren ende alle de benden van ordinancie van
dese landen ende XVIIJ veendelen Duutschen.
Den XVIJ sten . dash van Sporele ghynck men beghinnen te
vanghen veele dekens ende notabel persoonen ende groote
menichte liep wech.
Curts daer naer waren alle de schepenen , om te hooren ,
ontboden , wat de keyserlicken Ma t . begheerende was, waeromme daertoe ses schepenen gheordineert waren.
Ten eerste so seyde den keysere » Ick begheere te stellen
wachte an de poorte van diet my believen sal.
Ten Usten, dat ghylieden achter laet het Auweet , dat es de
wachte , die altyts t'alf-vastene achter de strate gaet van Xc.
mannen.
Ten IIJ den , dat ghylieden beetle de baneken van schepenen
suit veranderen , van heede, ende heet te doene naer het inhauden van den pays van Casant , tot dat is ande,rs daerinne
voorsie.
Schepenen quamen wederomme t'huus met blyschepen ende
ordineerden dat men in alle prochie processie draghen soude ,
God lovende van de troostelicken andwoorde.
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Ende daer was alle daghe justicie ghedaen van de dekens
ende andere notabele persoonen.
Den XXJen . dach van Maerte , stylo novo , ghynghen IJ
pensionarisen ende ses schepenen ende LILT dekens ten hove
waert , biddende om gracie voor het Ghemeente ; ende den
keysere ghynck sitten in synen stool , ende als hy gheseten
was, so vielen alle de dekens ende schepenen ende andere
notabele persoonen up haerlieder knien tot IIJ reysen sonder
spreken , doen dede se den keysere upstaen , doen ghynck
den pensionaris mr. Jacop Martens een relaes doen voor den
keyserlicken Mat . biddende, dat hyt haer vergheven Wilde ;
doen so seyde den keysere : » Al dat myn auders ulieden
ghegheven hebben , dat en sal is ulieden niet nemen , maer
vermeerderen." Ende hij vraechde offer niet ghescreven en
ware , ende sy saghen up malcanderen , doen so presenteerde
den pensionaris eenen brief , dieder ghescreven was , ende hy
viel up syn knien ; doen so seyde den keyser : » Ick sallen
visiteren." Ende elek ghynck t' huus.
Concept van den casteele.

Den listen . dach van April in 't jaer XL , reet den keysere
met Dom Fernand , synen broedere , met de metsers van der
stede , die hy van allomme ontboden hadden , omme to besiene
het concept van den casteele , de plecke daer hyt gheseyt
Wilde hebben , ende als hy de plecke wel besien hadde , so
seyde hy dat men daer stellen soude up de plecke , daer noch
heden staet, ende dat men afbreken soude al dat in den week
stont : daer stout een uutnemende schoon cloostere ghesticht
in de eere van Ste . Bavo ende een parochie-keercke, ghenaempt
Shelich-kerst met schoone tureens ende veel clocken.
Den XXIII jsten , dach van April begonst men of to broken
den muer van den grooten keerchove van het cloostere van Ste.
Baefs , ende allomme to delvene met X c . mannen , ende ghynghen to weercke met de trommele ende lieten daermede oock
weerek ende was al ghestelt tot pylayge al dat in de lochtynghe was.

— 61 —
Den

29 en .

dach van April was ontwyt de parochie-keercke

van Shelich-Christ ende ooek het cloostere by den bisschop
van Doornicke, ende men ghynck met ale de ornamenten
ende ciborien naer S. Jacops-huus up de Mude , ende daer
ghynghen wel II,. lieden merle , die seer deerlick al weenende dat so schoone een keercke ende cloostere gheraseert
wiert , maer de vonte bleef staende tot dat den pans ordinan.
cle of sant.
Den eersten van Meye was verlaten nu ende ten eeuwighen
daghe den hueverdeken ende deken van de Weverye ende
voort alle de Sweertdraghers.
Den Usten. dach van Meye waren doen dachvaerden met
eenen schepenen bode ale cnapen van alle de Deerynghen ,
om te compareren by den procureur-generael , om te wysen
elc synen meestere, die men hebben wilde om de homaige
's anderdaechs by den keyser to doenc.
Van het draghen van den stroppe °fie imaige van die van
Ghendt.
Den Mden . dach van Meye deden de heeren van Ghendt
haer imaige by den keyserlicken Mat. ende vrau Marie, syn
sustere , daer sy alle beetle saten in 't Princen-hof op de
plaetse onder eenen throon, ende was behanghen met \TJ stickers
swart laken ende synen raedt sat aldaer by hem ende de
imaige was ghedaen in deser manicren.
Eerst so ghynck al voren tot vyftich mannen alle in linerlieder lywaet baervoets metten stroppe an den hals.
Daerna quam de Weverie omtrent L ofte LX mannen in 't
swarte habyt , ende men Bede hemlieden ontgurden als sy in
't hof up de plaetse quamen.
Daernaer quamen de mannen van Neerynghe wel tot IIJc.
steerck , al in 't swart laken. ghecleet.
Daerna quamen de Poorters al in 't swart ghecleet , ontrent
XL oft L mannen.
Daerna quamen de comysen als vooren in 't swarte ghecleet.
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Daerna quamen de secretarisen van der Kuere ende Ghedeele als voren in 't swarte ghecleet.
Daerna quamen schepenen van Ghedeele als voren in 't
swarte ghecleet.
Daerna quamen schepenen van der Kuere oock in 't swarte
ghecleet , metten pensionaris mr. Jacop Martins , die het
relaes dede voor den keysere ende de conighinne vrau Marie ,
ende daer commen synde vielen al t' samen over haerlieder
knien , ende bleven daer ligghende tot dat mr. Jacop Martens
het relaes ghedaen hadde, doen sprack den keyser jeghens
vrau Marie een langhe poose , ende doen gaf den keysere
een teecken dat se alle upstaen souden, ende stonden alle
uppe ende ghynghen t' huus.
Ende doen so waren alle de huusen gheconfisquiert ende
alle juweelen , die de neerynghen angaen.
Den VIJsten , dach van Meye begonst men alle de artylgerie
wech te voeren , die in 't artylgerie-huus ende ter vesten laghen , ende men voerde se

Ste.

Baefs am te legghen up het

casteel als 't saude volmaect syn.
D' eerste jaermaerct Ste. Anzants-beerch.
Den X.n . van Meye 1540 hilt men die eerste jaermaerct
Amantsbeercb , die plochte te syne an het cloostere.

Ste.

Den eersten steen wort gheleyt van den Casteele.
Den XIJ sten , dach van Meye was gheleyt den eersten steen
van den casteele te Ghendt , 's morghens tusschen VJ ende VIJ
hueren, up den hoeck van het bolleweerek an de groen hoye
an de Scelde, ende was gheteeckent met een borgoens cruce ende
IIIJ stalen , ende het carnation daeruppe ghemaect , ende een
decsele daeruppe slutende , gaet soucten.
Ende als hy gheleyt was so reet den keyser naer ShelichKerst, die keercke stont nog maer men brac se af, ende bleef
daer sprekende met de meestcrs , ende als hy langhe ghesproken hadde reet den keyser ter stedewaert inne , met vrau Marie.
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Op den selven dach 's morghens ten IX hueren vergaderderi
alle de processien in 't cloostere van Ste . Baefs. Aldereerst
de Broeders up Meerhem , de Augustynen, Onse-Vrouwebroeders ofte Carmeliten , de Jacopynen ofte Predicheeren ,
Shelich-Christ , St. Michiels , St. Jans , omme nut to halen
alle de costelicke fierters ende helichdommen, die langhe in 't
clooster gheweest hadden. Ende men droech se naer Ste.
Jans-keercke met vele volcx, hetwelcke den meersten deel
ghynck seer bitterlic al weenende ende al suchtende , om dat
die heleghe plaetse , daer so veele heleghen menschen hebben
gheleeft, ende om dat die plaetse (munken) van S te . Baefs, die
heleghe plaetse moesten verlaten , ende ghynghen naer den
Steendam , Langhe-Munte ende ter Hoochpoort uppe met
menichte van tortsen ende also naer S te . Jans-keercke.
Ballade.

Met processyen worden uutghehaelt nu
Costelicke fierters vol helichdom ghestraelt nu
Commende uut S te . Baefs-cloostere ghemaelt nu
Cierlick tot IX met gaude ghemaelt nu
Corts stelt men se S te . Jans-keerke ghepaelt , nu,
Canuuncken cowmen daer oock onghedraelt
nu
,..
sten.
dach van Meye, want Ste . Baefs cloostere faelt an .
Up den XIJ
(Maect voren ende achtere 1540).
Nook eene andere ballade.

Den XIJ sten . in Meye XVc. XL Bats de waerhede
Sach men to Ghendt groot wonder in de stede
Van veranderynghe, noont gheene so groot
Sichtent dat Ghent ghestaen , naer Christus loot.
Den eersten steen gheleyt was by die Schelde ende Leye
Van den casteele , Ste . Baefs , in de soete contreyc.
De heleghen verdreghen met grooten drucke
In Ste. Jans-keercke tot haren ghelucke ,
Nochtans verliesen zy haren name van grooter gaven ,
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Ende nu

Ste .

Jans-keercke beet naer Ste . Baven.

De Ghendsche gheschutten sach men voeren ten casteele
Daer menich mensche es om beswaert ,
's Daechs to voren , hoort my nu verclaert
Waren to Ghendt gheopenbaert
Dry wetten al up een jaer,
Dat's de waerhede , is secht u claer.
Aber men sal weten dat de muuncken in 't jaer
XVc. XXXVIJ tich. wierden canuuncken, daerup dese ballade :
Ballade up de veranderynghe van muuncken (in) canuuncken.
Muuncken siet men worden Canuuncken nu ,
Compt wilt ontfuuncken in devocien stranc ,
Condy , dat quaet es , wilt aftruuncken nu ,
Vierich wilt luuncken , nu, naer beter anhanc ,
Verhoocht es den staet , duer sulc ontfanc ,
Verhooghen moet u leven in duechden vry ,
Gods gracie sy eleken met duechden by.
(De hooftletters maken 1537) .
In den eersten dach van Ouste worden muuncken
Lip Ste . Pi et ers-b anden-dach canuuncken.

1537.

Den Iffi den . dach van Wedemaent begonst men to stichten
die schoon eerde veste van an de halide Made-poorte tot de
Keyserpoorte.
Den XVsten . dach van Wedemaent was het truce of ghedaen
ende ghebrocht Ste Jans.
Den XVjsten. dach van Wedemaent waren voor alle huusen
van noerynghe brieven ghesleghen ter huere of to coope , maer
de inwoonders waren de naeste voor den vercochten prys.
Den 28 van Wedemaent waren overghebrocht alle de caven,
die ten dake uutsteken , ende de menichte van die huusen
ende wie dat se toebehoorden.
Trompet ghesleghen van berau.
Den VIIPten . van Hoymaent was gheslegen een trornpet al
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de stede duere ende verboden dat niemant wie hy ware en
soude (sich) vervoorderen to schimpen ofte to ghecken , ofte
te verwytene van het vonnesse dat den keysere onlancx uut
heeft ghegheven up ons , angaende den stroppe te draghene ,
daer grooten twist af soude moghen common als dootslaghen ,
vechtynghe , kyvynghe ende andere saken , so wie d'eerste
oorsake af ware soude ghecorrigiert syn in exempele van andere lyvelick.
'1 Es al berauwen duer quaden raedl.
Hadde den keyser voor ooghen ghehad het veers :
auidquid agas , prudenter agas , et respice fluent.
Aegidius Tutor.
Dat es te segghen : D Wat dat ghy doet , doeghet wyselie
ende ansiet den hendt." Hy en soude sulc vonnesse over
syn insetenen (niet) laten uutgaen.
Een Xeu . van Hoymaent was die schoonen ende seer uutnemende schoonen turre van Ste . Baefs-cloostere ter nedere gheworpen duer subtylen liste , want hy so steerek was , dat hy
niet brekelic en was, ende hy was ghestelt up schooren, ende
in de schooren waren rondo gaten ghesteken vul buspoer ende
eon groot vier van haute daeranne ghemaect , ende alsoo liet
men branden , ende als het vier verbrant was so sanck den
turre nedere ende bleef so staende. Desen turre was seer
hooghe ende viercant ende steerck van muraigen om nemmermeer te vergane.
Den XXXsten. dach van Augusti was justicie ghedaen te
Poole van eenen lansknecht , die borghe was bleven voor

syn

camerade ofte medegheselle, die eenen anderen ghequets hadde,
dat hy van der quetse starf; so was syn camerade ghevanghen
mids dat hy, die die quetse ghegheven hadde , belooft hadde
to commen in 's heeren handen, als 't de heere believen soude;
maar hy liep wech, daeromme moeste de borghe sterven. —
Elck wachte hem.
.)r
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Den IXsten. Septembris vertrocken alle de Deutsche lanskn.echten uut Ghendt , die daer hadden gheleghen van de
XIIIJsten . dach van Sporcle.
In 't selve jaer was 't so beet eenen somere dat de grachten ende beken uutdroochden , ende de fyghen wierden so
rype al of sy in Spaengen hadden ghegroyt.

KORT OVERZIGT VAN DEN BOUWTRANT DER MIDDELEEUWSCHE KERKEN IN NEDERLAND.
Door Mr. F. N. EIICK TOT ZUTLICITElf.

VOORWOORD.
Reeds in 1844 werd door mij in het III. deel van het
tijdschrift voor geschiedenis , oudheden en statistiek van Utrecht
eene bijdrage over den bouwtrant der middeleeuwsche kerken
in Nederland geplaatst ; en dat wel voornamelijk met het doel
om den lust op te wekken tot eene wetenschap, welke in andere landen vele beoefenaars telt , maar bij ons nog weinig
bijval heeft gevonden.
Deze vroegere bijdrage echter bevat eenige onnaauwkeurigheden , welke ik later door het zien van meerdere kerkgebouwen leerde kennen. Aangenaam was het mij dus , door
de welwillendheid der bestuurderen van het Historisch Gezelschap in staat te worden gesteld , deze proeve op nieuw bearbeid in het licht te geven.
Om aan dezen tweeden druk meerdere uitbreiding te geven , zoude ik slechts herhalen moeten hetgeen in de uitmuntende werken van buitenlanders over de bouwkunde der middelceuwen gezegd wordt , en in het algemeen grootendeels ook
op ons land toepasselijk is. Het kwam mij dus verkieslijker
voor eene eenigzins uitvoeriger beschrijving onzer voornaamste
5*
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kerkgebouwen te geven, opdat men daardoor gemakkelijk zou
kunnen opmerken , in welke opzigten onze kerkbouw van lien
in andere landen verschilt, of in hoeverre deze daarmede overeenkomt.
Voor hen die zich in deze studio wenschen te oefenen ,
meenen wij de navolgende werken to kunnen aanbevelen.
DE CAUMONT ,

Histoire sommaire de l'architecture religieuse,

civile et militaire au moyen-age , Paris 1838.
F. KuGLER , Handbuch der Kunstgeschichte , Stutgart 1842.
KREUZER , KOlner Dombriefe.
VON RUMOIIR ,

iiber den gemeinschaftliehen Ursprung der

Bauschulen des Mittelalters.
A.

OLTMANS ,

Description des chapelles a, Nimegue , Am-

sterdam 184 7.
H.

OTTE ,

Abriss einer kirchlichen Kunst Archaeologic des

Mittelalters , Nordhausen 1845.
BOUWKUNST DER MIDDELEEUWSCHE KERKEN IN NEDERLAND.

Bij de komst der eerste christenpredikers , waren de bewoners van ons vaderland nog woest van zeden ; de weinige
be§chaving , die de Romeinen gedurende hun verblijf alhier
verspreid hadden, was zonder twijfel door de volksverhuizingen weder verloren gegaan , en met uitzondering van
enkele plaatsen , waar de Romeinen versterkingen met steenen
gebouwen opgerigt hadden, bewoonde het yolk slechts hutten
van hout , riet , aarde of klei 1).
Bij deze weinige besehaving en door de aanhoudende verwoestende oorlogen , die de Frankische vorsten tegen de heidensehe bewoners ter ondersteuning van den christelijken
godsdienst voerden , kan het wel niet anders of de meeste

1) Vergl. SCHAYES , les Pays-Bas avant et durant la domination Romaine. — ROYAARDS , Gesch. der invoering van het Christendom in
Nederland ; blz. 50.
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kerkjes of kapellen zullen hier te lande , even als elders , uit
dezelfde bouwstoffen als de hutten der inwoners zijn zamengesteld geweest , waardoor zich dan ook het gedurig verbran.
den en herstellen verklaren laat.
Dat in de vroege middelceuwen het stichten eener steenen
kerk nog icts ongewoons was , kan blijken nit hetgene men
leest in de aanhalingen bij Wagenaar , aangaande de abdijgebouwen te Egmond in 925 , en bij Slichtenhorst over een
klooster en nieuwe steenen kerk to Thiel , in 950 , door Otto
den Grooten aan den bisschop van Utrecht gegeven.
Op plaatsen , waar Romeinsche gebouwen aanwezig waren,
zal men reeds vroeg steenen kerkjes gesticht hebben , zoodat
to Utrecht , . den hoofdzetel van den nieuwen godsdienst , de
St. Maartenskerk en St. Thomas kapel misschien van hare
eerste stichting of van steen geweest zijn.
Tot in de 13 d. en 14ae eeuwen was men gewoon in de nieuw
opkomende steden kerken van hout te maken , die later ,
wanneer de middelen het toelieten , door kerken van steen
werden vervangen , gelijk wij dit geboekt vinden in de beschrijvingen van Kampen, Leiden, Delft en Hoorn. (Aanteekening N°. 1 en 5).
De eerste steenen kerken waren zonder twijfel zcer eenvoudig , langwerpig vierkant en met een smaller en lager plat of
halfrond gesloten koor: zoodanig waren b. v. de in 1826 afgebrokene St. Thomas kapel to Utrecht , en de in 1613 bij de abdij
te Rhijnsburg opgegravene fondamenten, waarschijnlijk afkomstig
van de kerk, aldaar door graaf Dirk II. in 975 gesticht1).
Of er tegenwoordig nog van doze oude brokstukken bestaan,
is mij onbekend : dock voor eenige jaren zag men aan do
kerken te Weurt bij Nijmegen , alsmede te Hien en Andelst
in de Overbetuwe , muren, die wegens hunne ruwe zamenstel-

ling uit allerlei door angevoegde soorten van steen schenen te
zijn van een tijdvak, dat do 11 de ecuw voorafging. (Rant. N°. 2).
i) Zie OUDAAN ,

Rownsche Mogentheid, biz, 38.
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Nadat Karel de Groote te Aken de alom bekende Munsterin den vorm eener koepelkerk gesticht had , vond deze bouworde ook in ons land navolging , gelijk de kapel op het Valkhof te Nijmegen bewijzen kan. Een ander voorbeeld daarvan
is te vinden in de in 1613 afgebrokene St. Walburgskerk te
Groningen 1), en misschien ook in de voormalige Palmiten
kapel bij het Minderbroeders klooster te Utrecht.
De tufsteen door de Romeinen reeds gebruikt , behoort onder de oudste hier aangewende bouwstoffen , en werd tot in
de 12de eeuw met den baksteen en enkele stukken zandsteen
schier uitsluitend tot het bouwen van kerken gebezigd. Groote
gebakken steenen komen mede daarbij voor , zooals blijkt uit
de oude muren van Utrecht (30 tot 33 Ned. duim lang) ,
door bisschop Balderik in 917 gesticht , en nit het hof der
Frankische koningen to Blade]. (28 tot 29 Ned. duim) , tot
dezelfde eeuw behoorende. (Aant. N°. 3).
ELFDE EN TWAALFDE EE11W.
ROMAANSCH EN OVERGANGS-TIJDPERK.

Met de elfde eeuw begon ook in ons land een tijdperk ,
hetwelk zich door het stichten van Godshuizen kenmerkte ,
nadat de vrees voor het einde der wcreld , die in het laatst
der lO de eeuw aller harten met schrik vervuld had, was geweken 2).
Men vindt de kerken nit de llde en 12 de eeuw , door
geheel ons land , zoowel van tuf- als baksteen gebouwd , loch
voornamelijk werd de tufsteen gebezigd op plaatsen nabij rivieren gelegen , alwaar hij gemakkelijker van den Rijn kon
worden.
aancrevoerd
b
Volgens de Batavia Sacra , zoude bisschop Bernulphus
I) Zie Description des chapelles ri Niln4ue par A. 01(mans. Amst.
chez Meijer. 1847.
2) Zie, DE CAUMOaT, Hist, somnaire de l'architecture religieuse,
civile et nzilitaire au rnoyen-age, pag. 62.
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(1027-1056) alle bouwvallige kerken in het sticht van Utrecht
herbouwd hebben.
De veelvuldige sporen van den bouwtrant der llde eeuw,
welke men nog heden op vele dorpen aantreft , schijnen de
waarheid van dit berigt te bevestigen. Bijna overal echter
zijn de koren in de

13 de

en

14 de

eeuwen afgebroken en

vergroot , terwijl voornamelijk in de laatstgemelde honderd
jaren vele oude dorpskerken geheel of gedeeltelijk gesloopt en
vernieuwd werden , met uitzondering echter van Friesland en
misschien ook van Groningen , alwaar het grootste gedeelte
der kerken uit de

ll de

en 12de eeuwen nog in haar geheel

aanwezig zijn.
De vont nu der kerken uit dat tijdvak is langwerpig vier-

kant , met een smaller en lager koor. De grootere stedelijkc
kerken , zooals te Utrecht, Oldenzaal en Deventer, (alien door
bisschop Bernulphus gesticht) , zijn kruiskerken.

Koorsluiting. Behalve de platte koorsluiting voor dorpskerken en misschien ook de halfronde , welke in Friesland gevonden wordt , schijnt de koorsluiting met den halven zeshoek de meest gewone of oorspronkelijke in ons land geweest
to zijn , getuigen de St. Pieter te 'Utrecht , St. Lebuinus to
Deventer, Renkum. De halfronde werd denkelijk gebezigd
aan kerken , die naar het uitheemsch voorbeeld gebouwd werden ; zoodanig was de oorspronkelijke koorsluiting van de
voormalige St. Maria kerk te Utrecht 1) en van de St. Plechelmus kerk te Oldenzaal 2). In Friesland kan de halfronde
koorsluiting door buitenlandschen invloed ontstaan zijn, daar
dit gewest in de li do eeuw onder de bisschoppen van Bremen gestaan heeft. (Aant. N°. 4).
Toren& In de eerste eeuwen van het christendom waren
de klokken en torens zeer zeldzaam 3).

Ook in Nederland

i) Zie d beschrijvingen in het Utrechtsch tijdschrift voor Geschiedenis enz. , jaargangen 1835 en 1848.
t.)) Overijsselsche Volks-almanak , 1841.
3) DE CAUM03 T , bladz. 44. KREUZER , Milner Dombi iefe, blz. .52.
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schijnen tot aan de

11 de

eeuw geene kerktorens bestaan te

hebben , de kleine klokken die er bestonden , hingen in eene
houten stelling , of in eenen steenen boog op den westgevel ,
zooals de voormalige kapel te Zuilen bij Rademaker, Kabinet
van Ned. Oudheden, Lopikkerkapel. In latere ecuwen vindt
men deze klokbogen aan het St. Bartholomei gasthuis to
Utrecht en aan de kapel van het slot Doornenburg in de OverBetuwe. In de 11 4e en

12 de eeuwen echter werden overal
vele torens aan de kerken gebouwd. Twee torens aan den

westgevel bevonden zich aan eenige stalls- en kloosterkerken ,
zooals te Utrecht aan de St. Nicolaas- , St. Jans-, St. Pieter-,
St. Maria- en St. Salvatorkerk , aan de Bergkerk to Deventer,
de St. Janskerk to Arnhem , alsmede aan de abdij-kerken
van St. Paulus , Oudwijk en Egmond.
De muren waren vlak of met nissen , ook met platte pilas-

ters en kleine boogjes , enkele malen met ronde staven.
Steunbeeren worden in deze eeuw hier even weinig .als in andere landen gevonden. (Aant. N°. 3 en 6).
De deuren werden geplaatst in de zijmuren of den westgevel , veelal ook leene in den toren , behalve in Friesland. Zij

zijn meestal rond gedekt, versierd met lijsten of staven , terwijl in den boog mcermalen opschriften of beeldwerk geplaatst
werd.
De vensters waren gewoonlijk klein en rond gedekt, hebbende omtrent de helft der hoogte in de breedte. In de
kruisarmen maakte men veelal hooge en smalle vensters. En.-

kele malen vindt men rondo vensters.
Gewelveit waren hier to lande in doze eeuw even zeldzaam

als elders 1). De St. Pieters- en St. Janskerken te Utrecht
zijn oorspronkelijk voor geen gewelven aangelegd , doch wel
de voormalige St. Maria kerk aldaar , en de St. Plechelmus
kerk te Oldenzaal. Ook schijnen de korcn van sommige dorpskerken ze gehad te hebben , zooals to Bonin' in Friesland.

i ) DE oxmoNT , Histoire sommaire ,

pagi 85.
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De bevloering schijnt gewoonlijk uit kleine gebakken tegels

bestaan te hebben. In de crupta der St. Pieterskerk te Utrecht
ziet men nog gedeeltelijk de oorspronkelijke roode tegels , die
overhoeksch gelegd zijn. De oorspronkelijke vloer der voormalige kerk te Marienhave in Oost-Friesland lag

11--

voet

onder den lateren en bestond uit kleine geele en groene tegels 1).
De vloer der voormalige groote zaal der St. Paulus-abdij
to Utrecht was Gene soort van mozalk van kleine vierkante
en langwerpige tegeltjes van verschillende kleuren.
In do 13 de en lode ecuwen maakte men de vloercn van
vierkante stukken gehouwen steen , meestal overhoeksch en van
twee verschillende kleuren door elkander gelegd , zooals nog
in het koor der Domkerk te Utrecht to zien is.
Al do nog bestaande stalls-kerken , ook de Abdij-kerk op
den Eltenberg , behooren tot de Basilikcn met pilaren (Pfeiler
basiliken) , behalve de St. Pieterskerk te -Utrecht , die rondo
zuilen heeft (Saulen basilik). De afgebrokene St. Mariakerk to
Utrecht en die to Marienhave hadden beurtelings eene vierkante pilaar en rondo zuil. Onder doze kerken heeft de St.
Janskerk to Utrecht gelijk de voormalige kerk te Marienhave
puntbogen tusschen de pilaren.
Ornamenten. Tot in de 12 de eeuw schijnen onzc kerken
zeer eenvoudig te zijn geweest , ten minste zijn in de St. Pieterskerk to Utrecht de zuilen , kapiteelen en basementen ruw
bewerkt , terwijl de St. Janskerk oorspronkelijk aan de vlakke
vierkante pilaren volstrekt geene versicring bezat. Groot was
hierin het verschil met de kerken van Oldenzaal , Deventer ,
Zutphen , Ootmarsum en Elten , die , hoewel alien onder het
Utrechtsch Bisdom staande , en in de 11 de of het begin der
12 de eeuw gebouwd , cchter veel meer ornamenten hebben,

i) Zie de besehrijv. dezer
vuor Oudh. 1815.

kirk

door het Emdensehe genootschap
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en aldus meer met den bouwtrant der buitenlandsche kerken
overeenkomen (cant. N°. 5).
Te Ootmarsum en Elten zijn de oudste voorbeelden voorhanden van kerken zonder verhoogd middelschip , doch de
verbouwde kerk te Zutphen draagt sporen van oorspronkelijk
lage zijpanden gehad te hebben. Deze kerk en die te Ootmarsum zijn geheel in den puntbogenstijl en hebben oorspronkelijke steenen gewelven.
De Bergkerk te Deventer (1198) is een voorbeeld van het
vereenigd gebruik der ronde en puntbogen , alsmede van een
koor met omgang.
Op de dorpen ontmoet men in de 12 de eeuw ook meer
baksteenen muren en puntbogige vensters aan de kerken ,
dan in de 1 l de ; terwijl sommige ornamenten in de eerstgenoemde eeuw schijnen toegevoegd te zijn aan deuren enz. ,
van kerken , die in de vorige eeuw gebouwd waren.
Van beeldhouwerswerk is uit deze beide eeuwen weinig meer
overig; daartoe behooren 1°. de beeldzuil van Johannes den Dooper in de St. Janskerk te Utrecht gevonden en op het stadhuis aldaar bewaard; 2°. de halfronde steen, voorheen geplaatst
boven den westelijken ingang der abdij te Egmond en nu
berustende in het museum van schilderijen te Amsterdam 1) ;
3'. de steen gemetseld in den buitenmuur der St. Michielskerk
te Zwolle 2); 4', die in de kerk te Rijnsburg. Al dit beeldwerk
is niet zeer verheven en toont eene weinig gevorderde kunst aan.
Onder de oudste nog aanwezige doopvonten noemen wij die
to Ermeloo , Hattum, Almen , Loosdrecht , Terwolde en an,deren 3).
In de bommelgaten van vele torens ziet men nog al fraai
bewerkte kapiteelen , gelijk ook aan de ruine op het Valkhof
te Nijmegen, en die van de St. Paulus-abdij bewaard op het
a) Beschreven doch niet getrouw afgebeeld bij VAN WIJN , Iluiszittend leven.
2) Zie de Overijsselsche Volks-almanak, 1841.
3) Zie de Berigten van dit Gezelschap. Jaargang 1846.
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stadhuis te Utrecht, welke oude overblijfselen van vroege
kunst bijzonder onze aandacht verdienen.
De 12de eeuw maakt hier te lande zoowel als elders het
tijdperk uit van den overgang tot den puntboog , zoodat men
in sommige gebouwen beide soorten van bogen te zamen gebruikt vindt.
De kerkhoven waren nog in latere eeuwen , behalve met
sloten of grachten, ook met heggen afgesloten , waarvan men
eenige bewijzen in de charters vindt ; terwijl zij aan den kant
der wegen meestal voorzien waren van muren en poortjes _,
waarin gewoonlijk een ijzeren rooster lag, ten einde de varkens , die oudtijds vrij door de dorpen en steden liepen, van
de kerkhoven te weeren. Ik herinner mij nog op sommige
dorpen de overblijfselen van dergelijke muren en poorten gezien
te hebben.
VAN DE DERTIENDE TOT DE ZESTIENDE EEUW.
GERMAANSCH TIJDPERK.

In de 13 de eeuw bereikte de Germaansche bouworde ook
in ons land hare boogste volmaaktheid ; de puntboog wcrd
algemecn , en de kerkgebouwen verkregen daardoor eene ligtheid en stoutheid van bouw , die den beschouwer doen verbaasd staan. Deze ligtheid van bouwtrant bleef wel bestaan
tot het verval der Germaansche bouworde in het midden der
16de eeuw , doch de ornamenten verloren veel van de edele
eenvoudigheid , welke het kenmerk was geweest van harm
schoonsten bloei in do

13de en 14de eeuwen.
Wij tellen twee kerken, die met de schoonste in andere

landen kunnen vergeleken worden , namelijk de Dora- of
St. Maartenskerk to Utrecht en de St. Janskerk to 's Hertogenbosch. Van de eerste bestaat alleen het koor en het niet
geheel voltooide kruis. Hare bouwtrant is eenigzins ouder
dan die van de kerk to 's Hertogenbosch , daar zij nog kapiteelen aan de staven , die de gewelfribben dragon, vertoont ,
hctgeen de laatstgenoemde kerk mist, die in een' meer zuiveren.
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Germaanschen stiji gebouwd is, overeenkomend.e met dien der
Lieve Vrouwe kerk to Antwerpen.
Onze fraaiste kerken zijn met gehouwen steen bekleed. ,
waarin de ornamenten uitgehouwen zijn ; aan de baksteenen
kerkmuren komen deze ornamenten eveneens van gehouwen
steen voor, terwijl zij ons nergens van gekleurde en verglaasde
baksteenen bekend zijn, hetgeen in andere landen , waar men
baksteen gebruikte , niet ongewoon is.
Sommige kerkmuren, gelijk te Leiden , Haarlem en Alkmaar, zijn, hoewel bijna geheel met gehouwen steen bekleed,
echter zeer eenvoudig , eene bijzonderheid , welke niet aan
gebrek van voltooijing , maar aan het oorspronkelijke plan
moet toegeschreven worden.
Een eigenaardig kenmerk onzer kerken zijn de ronde zuilen,
welke men tot in de 16 de eeuw hier meer dan in andere
landen gebruikt heeft 1). Deze schijnen zelfs in den laatsten
tijd der Germaansche bouwkunst meer dan vroeger gebezigd
te zijn , blijkens de later gebouwde koren te Groningen, Harderwijk , Hattum en Nijmegen alwaar de oudere gedeelten,
der kerken vierkante pilaren vertoonen. Voornamelijk komen
de ronde zuilen in de lager gelegene provincien voor , terwijl
de kerken in de hoogere streken meer eenvoudige of zamengestelde pilaren hebben.
Deze ronde zuilen hebben acht-, tien- of twaalfhoekige voetstukken en kelkvormige kapiteelen , met een of twee rijen
meestal fraai bewerkte bladen , somtijds ook met dieren en
beeldwerk ; andere zuilen hebben slechts eenige lijsten tot
kapiteel.
Aan vele kerken zijn de koren van een eenigzins anderen
bouwtrant , waarvan de oorzaak is gelegen in het later aanbouwen van het koor of ruim , terwijl ook vele kerken onvolbouwd gebleven zijn. (Zie de koren to Kampen , Nijmegen,
Groningen , Delft , 's Hage , Leiden).
i) Verge!. c, SNAASE, Niederlandische Briefe , Seite 169 volg.
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De grondvorin is meestal cen Latijnsch , enkele malen een
Gricksch kruis. Er zijn ook kerken van langwerpig vierkanten norm , voornamelijk wanneer zij gelijkhooge gewelven
hebben. Somwijlen is dit het gevolg van eene latere verbouwing , zooals te Utrecht, Zutphen en Deventer plaats heeft.
Deze bouwtrant met gelijk- of bijna gelijkhooge gewelven of
panden komt menigvuldig voor , bijzonder in Noord- en ZuidHolland , alwaar men dezen stij1 sehijnt gebezigd te hebben ,
niet om bouwkundige schoonheid , maar alleen om eene menigte menschen in eene groote luchtige ruimte te bevatten.
Koorsluiting . Voor groote kerken gebruikte men vijf zijden
van den ties- of twaalfhoek, somtijds Brie zijden van den
zes- of achthoek.
De kooromgangen werden in de 15 de eeuw dikwijls met
zes , zeven of negen zijden gevormd.
Bogen. Bij het algemeen gebruik van den puntboog , komt
somtijds de sonde boog aan ingangen voor, ook aan dragende
bogen van groote spanning , zoo als to Gouda. Verder ziet
men alle soorten van puntbogen , hier te laude even alr elders gebruikt.
Gewelven. In de kerken der 13 de eeuw zijn meestal gewelven met kruisribben ; eerst in de 14 de en l5 de eeuwen
schijnt men gewelven met kunstige sterrenvormige ribben gemaakt te hebben.
Zeer menigvuldig zijn in de lager gelegene streken de houten gewelven of beschotten. Gedeeltelijk kan men deze bijzonderheid aan eene gewoonte en gedeeltelijk aan gebrek van
voltooijing der kerken toeschrijven. In het laatste geval ziet
men uitwendig de kasten , waarin de springbogen moesten
komen , nog open gelaten. (Haarlem , Hooglandsche te Leiden, koor te Arnhem). Misschien ook vreesde men op weeke
gronden
de gebouwen
met steenen gewelven
te zeer te beb
g
b
zwaren.
De houten gewelven werden somtijds fraai beschilderd of met
kunsti gb e houten ribben voorzien.
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In de kerken met ronde zuilen voorzien , ontmoet men
tegen de bovenmuren een of meerdere staven , die de gewelfribben dragen. Dergelijke bevinden zich gewoonlijk in
de zijpanden tegen de muren , doch in een en ander komt
veel verschil van bouwtrant voor.
De toren8, welke uit deze eeuwen bij ons gevonden worden,

zijn gedeeltelijk onvoltooid gebleven , zoo als te Arnhem , Deventer , Zutphen , Zierikzee, Dordrecht, Rotterdam , Wijk bij
Duurstede en andere plaatsen , en somtijds later met steenen
koepels of hout gedekt.
De fraaiste en volmaakste torens ziet men te Groningen ,
Utrecht , Rhenen , Amersfoort , Breda , Delft en Bommel.
Te Middelburg en 's Hage zijn zij zeshoekig van grondvorm.
Twee torens aan den westgevel worden uit deze eeuwen
alleen aan de St. Walburgskerk te Arnhem gevonden ; en to
Deventer schijnt de westgevel insgelijks voor twee torens
aangelegd to zijn geweest, hoewel er maar ea toren gebouwd is.
Zeldzaam zijn de steenen spitsen of piramides op de torens;
zij zijn ons alleen bekend op den toren der Oude kerk to
Delft , op die te Heemskerk en eene kleine spits op den toren te Andel.
Kloostergangen of galerijen bij kapittelkerken en kloosters ,

vindt men to Utrecht in den Dom en te Middelburg bij de
Abdijkerk. Die van de kloosters zijn meest verdwenen ,
echter bestaat er nog eene achter het stadhuis to Haarlem.
Dorpskerken worden uit deze eeuwen van verschillende grootte

gevonden ; de meeste zijn zonder kruis , en wanneer er pilaren of zuilen in zijn , is bet middelpand met de zijpanden
onder hetzelfde dak gesteld. Bijna alien zijn van baksteen
gebouwd , en waar zij gedeeltelijk uit Aufsteen bestaan , is
deze steen waarsehijnlijk afkomstig van eene oudere gesloopte
'kerk. Het ruim is zeldzaam , doch het koor meermalen met
steen verwulfd.
Wanneer men koren hooger vindt dan het ruim , dan zijn
zij altijd later aangebouwd , en niet zelden verwulfd. Aan
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den westkant ziet men gewoonlijk eenen meer of min versierden toren. In Friesland en Groningen zijn de oude
dorpstorens algemeen met een dak tusschen twee brandgevels
gedekt. (Zie mijn stukje in de Vrije Fries , 1847). De koorsluiting is gewoonlijk driezijdig , enkele malen plat.

Ornamenlen. Het menigvuldig gebruik van baksteen was
niet gunstig voor de versiering onzer gebouwen ; ook zijn de
baksteenen-kerken altijd de eenvoudigste, daar de gekleurde
en verglaasde steenen niet voorkomen , en de baksteen niet
dan het uithouwen van eenige lijsten en staven om de deuren
en vensters toeliet.
In de 13de en 14de eeuwen gebruikte men meest zand- of
mergelsteen en trachijt aan onze groote kerken , in de 15de
en 16de eeuwen begon men eerst den blaauwen eskozijnsehen
steen aan to wenden.

Beeldwerk is er weinig uit deze tijden meer overig , dewijl
het grootste gedeelte daarvan met altaren , doopvonten enz. ,
bij den beeldenstorm vernield , of later bij de hervorming nit
de kerken weggeruimd is. Het schilderwerk schijnt echter
op vele plaatsen niet dadelijk weggenomen , maar in den loop
der jaren overgewit to zijn : daar uit de teekeningen van Saenredam en Zachtleven, op het stadhuis to Utrecht berustende
blijkt , dat op het laatst der 17 de eeuw nog veel daarvan
voorhanden was. Nu en dan ook komt weder van dit schilderwerk iets voor den dag , hetgeen dan vooral verdient
bewaard to worden. Uit het weinige , dat hier en daar nog
overgebleven is, blijkt het, dat de ornamenten met roode, geele,
blaauwe , wide en andere meest schitterende kleuren beschilderd waren. Het ware to wenschen , dat bij gelegenheid van
herstellingen , de dikke kalklaag , waarmede de muren onzer
kerken gewoonlijk overdekt zijn , afgenomen wierd , en met
de oorspronkelijke kleur van den zandsteen ook de fijnheid
der ornamenten weder zigtbaar ware.
Hoewel er zeer weinige berigt, en Aangaande Nederlandsche
bmwmeesters nit de middeleeuwen tot ons gekomen zijn, um-
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gen wij echter veronderstellen , dat onze landgenooten daarin
niet veel bij vreemdelingen achter gestaan zullen hebben.
Wij weten toch dat in 1455 het bouwen der zuilen van het
koor der Nieuwe kerk to Delft aanbesteed werd aan zekeren
Jacob van der Burch, wester van den Dom le Utrecht , en
dat in 1470 voor de gemeldc kerk te Utrecht gemaakt werd
een scoen Sacraments - laws , costekke gehouden. Lou men
hieruit mogen opmaken , dat de bedrevenheid in het bouwen
van kerken en het bewerken van ornamenten vooral te Utrecht
to huis behoorde ?
Wij vinden in het hiervoor aangehaalde week van H. Otte,
bladz. 41, als bouwmeester in de Rhijnlanden genoemd Andrees (Andries ?) van Everdinge en Claims (Klaas ?) van
Buere , namen die bij uitsluiting op Nederlanders schijnen te
wijzen. In 1523 vinden wij nog als bouwmeester van de
houten spits op de kerk te 's Bosch genoemd Johannes Popelius (van Poppel ?) een Bosschenaar.
Uit het een en ander kunnen wij dus opmaken , dat
ook bier bekwame bouwmeesters gebloeid zullen hebben , die
misschien met de Duitsche Bauhiitten in betrekking stonden.
OUDSTE KERKEN
VOOR DE fi de EEUW.

St. Thomas kapel le Utrecht. Gesloopt in 1826. Zij was
zonder twijfel de oudste steenen kerk in ons land , want
gesticht zijnde door den Frankischen koning Dagobert omstreeks
den jare 631, in den hoofdzetel van de magt der Franker/ ,
kan men gissen dat zij van hare stichting of van steen
geweest zij. Hoewel zij door Willebrord en zeker door latere

NB. De met -I. geteekende kerken kennen wij alleen volgens be.
rigten.
.) Volgens een handschrift en teekening uit de bibliotheca Musschenbroeckiana. Zie ook de teekeningen op het stadhuis te Utrecht.
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bissehoppen , ook nog voor het laatst in 1413 herbouwd werd,
was hare grondvorm waarschijnlijk dezelfde gebleven. Zij
bestond tot op hare slooping in 1826 , nit een langwerpig
vierkant met een smaller en lager platgesloten koor , terwijl
het onderste der muren nog bostond nit groote tufsteenen.
Zij mod met het koor ongeveer 22 Ned. ellen lang geweest
zijn.
St. Salvator

of

Oud-Munsterkerk te Utrecht. Gesloopt in 1587

ten behoe-ve van de verdedigingswerken der stall. — Zij was
gesticht door Willebrord, omtrent het jaar 700, en werd verwoest door de Noormannen bij hunne verovering der stadUtieeht
in 857. Bisschop Balderik van Cleve , herbouwde haar waarschijnlijk op dezelfde grondslagen na de verdrijving der Noormannen in 917. Bij den zwaren brand van 1148 , was zij
de eenige kerk die gespaard. bleef.
Het was eene kruiskerk van tufsteen met een koor , langer
dan het ruim 1). Daar dit geheel in strijd is met den algemeenen vorm der eerste Christenkerken , komt het mij
waarschijnlijk voor , dat het koor met de crupta en de beide
torens aan den westgevel bijvoegselen eener latere eeuw ,
misschien wel der lle geweest zijn. Van de tweede crupta,
vermeld bij Matthaeus , de Fund. et Falls Eccles. , is op den
plattengrond geen blijk te vinden ; dan de crupta ander het
koor schijnt bijna eens zoo lang als die der St. Pieterskerk
geweest te zijn en aan elken kant zes zuilen in de lengte
gehad te hebben. De beide zijpanden alleen zijn , naar het
schijnt, gewelfd geweest.
St. Walburgskerk te Groningen. Wegens bouwvalligheid gesloopt in 1627. In de 9e eeuw gebouwd , was zij in ons
land een der zeldzame voorbeelden van den koepelbouw van
Karel den Grooten. Volgens de beschrijvingen vertoonde deze

4) Zie de plattegronden en of beeldingen dezer kerk , zoo op het
stadhuis als bij den /leer jhr. me, A. M. C. VAN ASCII VAN WIJCK berustende.

6
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kerk een zwaar achthockig gebouw van tufsteen , met eenen
verhoogden koepel en gewelven 1 ) , in den trant .der kapel
op het Valkhof to Nijmegen , doch zonder twijfel grooter dan
deze, dewijl zij niet alleen tot kerk, maar ook tot vesting bij
de twisten tusschen de burgers van Groningen en de bisschoppen van Utrecht diende.
Johannes de Lemmege zegt in zijn chronicon Groninganum
» St. Walburgskerke was beneden gewelft in 't zuideti en in
't noorden , tusschen de kerke en den toorn , en daar was
een klein steenen koer , refit vierkant met een kelder onder ,
en dat koer gink men op met 12 trappen van steen , ende
de kerke hadde boven ende beneden kleine vensters met ijzeren tralien gemaakt 2)" •Uit de bestaande onvolledige, of beeldingen dozer kerk kan men niet oordeelen of de toren met
het koor en den kelder (crupta ?) daaronder geenc bijvoegsels
der 11 do eeuw zijn geweest. (Aanteek. N°. 12).
Kapel op het Valkhof le Nijmegen. Dit gebouw wordt tegenwoordig niet meer voor eene Heidensche kapel , maar teregt
voor eene Christenkerk nit den tijd van Karel den Grooten
gehouden, hetgeen hare volmaakte overeenkomst met de kerk,
door den genoemden vorst to Aken gebouwd , bewijzen kan.
Even als doze is het een achthoek , omgeven met een zestienzijdigen buitenmuur en voorzien van een ingansportaal aan de westzijde. De buitenmuren zijn echter bijna geheel
met baksteenen vernieuwd , zoodat nog maar alleen de binnenste pilaren en bogen met een klein gedeelte van den buitenmuur uit tufsteen en in den rondbogenstijl overig zijn.
Ook kunnen wel doze oude deelen herkomstig zijn van de
herstelling van het Valkhof door keizer Frederik Barbarossa
in 1155; doch de grondvorm is zonder twijfel oorspronkelijk.
Op de galerij of bovenkerk zijn achthoekige dwergzuilen met
kiibieke kapiteelen in de bogen. Bij de stichting schijnt de

1) Groninger Volks-almanak, 1843.
2) MA.TTHAEUS , Analeefa. Tom. I.
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buitenmuur in elk der vakken twee rondbogige vensters , in
eene soortgelijke nis boven elkander geplaatst , gehad to hebben. Misschien was zij de kapel van het alhier door Karel
den Grooten gebouwde slot of paleis, daar zij in verband stand
met het oudste gedeelte der voormalige gebouwen Op het Valkhof. (Zie de Besehrijving door A. Oltmans , Amst. 1847).
ELFDE EEUW.

St. Pieterskerk le Utrecht. Doze kerk werd door den Utrechtschen bissehop Bernulphus , waarsehijnlijk tussehen de jaren
1039 en 1056 , benevens vele andere stads- en dorpskerken
gesticht. Hare bouwtrant is in den vorm der zuilenbasiliken,
doch zeer eenvoudig , terwij1 het metselwerk van tufsteen vrij
ruw bewerkt is. Het ruim heeft aan elken kant vijf zuilen
van blokken zandsteen , met dikke kubieke kapiteelen en
zware antieke basementen , zonder eenige ornamenten en
zonder het blad op de hoeken.. De schaften hebben de verdunning naar boven konisch , en de kruispilaren zijn vierkant
en zwaar. Het koor is zonder omgang met den ‘lialven zeshock gesloten en wegens de daaronder gelegene erupta veel
b.00ger dan de kerk , vanwaar men met eon breeden steenen
trap tot dit koor opklimt.
Bij de stichting was er aan beide zijden eene kapel , waarvan de zuidelijke later afgebroken en vergroot werd. Nog
had deze kerk aan den westkant twee torens , die met den
gevel door den storm van 12 Aug. 1674 zwaar besehadigd
en vervolgens gesloopt zijn geworden. Zij was voor geen
steenen gewelven aangelegd , terwijl het gewelf dat nu in het
koor en kruis gezien wordt er later aangebragt is waartoe men
eenige vensters heeft moeten digt metselen. In de zijdepanden zijn , naar het sehijnt , oorspronkelijk vensters geweest
en tussehen de torens was eene galerij , die op twee zuilen
met kubieke kapiteelen rustte. De vensters in de koorsluiting zijn naderhand vergroot en puntbogig uitgehakt , maar
nu geheel digt gemetseld ; zij schijnen aanvankelijk klein en
6*
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twee aan twcc boven elkanderen geweest te zijn.
Nog in de l7 de eeuw bestond er aan de zuidzijde dozer
kerk een kloostergang waarvan eene gedeeltelijke afteekening
voorhanden is op het stadhuis te Utrecht. Volgens deze afbeelding bestond hij uit zware vierkante pilaren en zuilen
met vierkante (Bijzantijnsehe) kapiteelen daartusschen gesteld.
Naar oude oorkonden zoude deze kerk twee of drie malen , namelijk in de jaren 1076 , 1148 en misschien ook in
1279 verbrand zijn ; nogtans kan men uit Karen bouwtrant
opmaken dat de geledene schade niet groot moet geweest zijn
en zich waarschijnlijk slechts tot het dak zal bepaald hebben,
dewijl al het muurwerk bijn a ongeschonden bewaard is gebleven.
De . eenige uitgehouwene versierselen van deze kerk zijn
twee ronde staven met banden en kapiteelen door twee puntbogen verbonden , aan de noordelijke deur ; deze ornamenten
schijnen echter in den smaak der 12° eeuw , en dus later
aangebragt te zijn.
V66r de beschadiging door den storm in 1674 was ook
deze kerk met schilderwerk voorzien , terwiji de zuilen veelkleurig gemarmerd , en de kapiteelen met Witte banden, lofwerk en cherubim op eenen rooden of blaauwen g,rond versierd waren.
Tegen den boog boven den ingang van het koor (de triomfboog) zag men eene schilderij voorstellende eenen bisschop
met het model eener kerk in elke hand en twee kerken aan
zijne voeten. Deze afbeelding stelde waarschijnlijk Bernulphus voor , den stichter der St. Pieters- en St. Janskerken ,
dewijl men gewoon was de stichters van godshuizen of te
beelden met het model eener kerk in de hand ; terwijl de
kerken aan zijne voeten misschien doelden op de stichting der
St. Paulus abdij te Utrecht en der Lebuinuskerk te Deventer.
Naast hem zag men de apostelen Paulus en Andreas 1).
1) Zie de teekeningen op het stadhuis te Utrecht en de beschrijving
in het tijdschrift van Utrecht. 183s.
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St. Janskerk le Utrecht. Deze kerk , waarschijnlijk na de
St. Pieterskerk door bisschop Bernulphus gesticht , is kleiner
dan de eerste. Zij is ook eene kruiskerk van tufsteen , met
vierkante pilaren zonder kapiteelen of eenige ornamenten (de
lijsten aan den oorsprong der bogen zijn er voor eenige jaren
bij eene herstelling aangebragt). Merkwaardig is, dat deze kerk
tusschen de pilaren wijde puntbogen heeft , welke , zoowel als
de bovenmuren met de rondbogige vensters, blijkbaar tot haren
oorspronkelijken bouw behooren 1). Denkelijk had deze kerk
twee torens aan den westgevel , waarvan de laatste in 1687
werd afgebroken, toen de nieuwe gevel gebouwd is. De kloostergang aan de noordzijde was reeds vroeger in 1600 weggeruimd 2). De St. Janskerk schijnt door de branden van 1148
en 1279 meer dan de St. Pieterskerk geleden to hebben : een
der beide torens schijnt toen reeds weggeraakt to zijn , terwijI
ook de zuidelijke kruisarm die met haksteen hersteld is, daaraan herinnert. Misschien was ook het koor door die onheilen
allengs zoo bouwvallig geworden , dat men het in 1556 moest
vernieuwen.
St. Plechelmus kerk te Oldenzaal. Van de kerk door bisschop Balderik in 954 te Oldenzaal gesticht , is boven den
grond niets meer overig , en behalve den toren behooren de
oudere deelen van de kerk aldaar tot den bouw van bisschop
Bernulphus, omstreeks 1043. Na den fellen brand van 1492,
heeft men de zuidermuur en de koorsluiting weggebroken , en
kerk en koor aanmerkelijk vergroot.
Deze kerk was oorspronkelijk geheel in den vorm der basiliken, te weten, de zijpanden half zoo breed als het schip, het
koor zonder omgang en rand gesloten en twee half rondo
altaarnissen in de kruisarmen.
t) Wanneer men veronderstelde dat er tusschen de plaren nog cone
zuil bestaan had door rondboogjes verbonden , zoude zulks aan het
muurwerk , na de wegneming der kalk , kunnen onderzocht worden.
9.) Zic Utrechtsch pleinen en straten do3r ri, v,
MONDE pag.
157 en 159.
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Zij is een zwaar gebouw , zoowel wegens de bouworde als
door den Bentheimersteen , waaruit het geheel bestaat , dat
in een streng eenvoudigen trant gebouwd is , en meer de
kenmerken der buitenlandsche kerken draa4gt, dan St. Pieter
en St. Jan te Utrecht. Hare pilaren zijn vierkant , eene
zware en ligtere wisselen elkander af,, de eerste dragen het
gewelf en de groote bogen, de andere de bovenmuren van het
schip. Be zware pilaren hebben platte pilasters en ronde
staven in de hoeken. De eenige versierselen bestaan in eene
lijst van kleine blokjes om de pilaren aan den oorsprong dergewelven en in veervormige ornamenten op de kubieke kapiteelen der staven, terwijl derzelver basementen het blad of een
daarmede overeenkomend ornament op de hoeken vertoonen.
De gewelven zijn zwaar, en zonder ribben , alleen met
platte banden van den eenen grooten pilaar tot den anderen.
In het noorder zijpand bevindcn zich tegen den muur pilasters en nissen met de pilaren en bogen overeenkomende.
De vensters -schijnen oorspronkelijk alien zeer klein geweest
te zijn.
Uitwendig is de kerk zeer eenvoudig met enkele platte pilasters, de nieuwere gedeelten alleen hebben steunbeeren. De
deur in het noorder zijpand staat in een vierkanten voorsprong en is naar gewoonte zeer laag, zonder versiering met
uitzondering van eene rond gebogene lijst (tore) en twee
staven met kubieke kapiteelen ter zijde.
De altaarnis vertoont uitwendig eenige door rondboogjes
verbondene staven met kubieke .kapiteelen , naast haar staat
nog een , schijnbaar oorspronkelijk , klein gebouw , denkelijk
eene sacristie of bergplaats. Aan den noordkant van het koor
bevonden zich zonder twijfel dergelijke vertrekjes , die bij het
bouwen van de nieuwe sacristie in 1525 weggeruimd zijn 1).
Op het noorder zijpand is tegcnwoordig de latijnsche school

4) Vergelijk de beschrijvingen dezer kerk in dui. Overijsselscheit
Yolks-almanak voor 1838 en 1811.
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tegen den bovenmuur aangebouwd , waardoor de vensters aldaar
digtgemaakt- zijn ; men kan echtcr van binncn hunne omtrek
nog zien. .
Koor der St. Lebuidus-kerk te Deventer. Het koor met de
crupta daaronder , is nog overig van deze kerk , door bisschop Bernulphus gesticht. Gelijk het koor van de St. Pieterskerk to Utrecht , is het met den halven zeshoek gesloten ,
maar men sehijnt her meerdere moeite tot versiering aangewend te hebben , want de hoekpilasters , kruispilaren en de
hoeken van de voormalige kruisarmen zijn met rondo gordelstaven voorzien. Behalve deze , nog zigtbare , gedeelten der
oude kerk , bevinden zich aan het westeinde nabij den toren
nog twee pilaren , gelijk aan die van het kruis. De staven
can al deze deelen zijn met vierkante , op verschillende wijze
versierde , kapiteelen en basementen met het blad op de hoeken , voorzien. Vroeger kwam het mij voor , dat deze ornamenten tot eene herstelling of verfraaijing der kerk in de
12de eeuw behoorden., doch eene nadere beschouwing en vergelijking dezer kerk mete de kerken te Oldenzaal , Ootmarsum
en eenige buitenlandsche godshuizen , hebben mij overtuigd ,
dat deze Lebuinus-kerk zeer wel ten tijde van bisschop Bernulphus in dien smaak kan gebouwd. zijn , terwijl men hiernit tevens moet opmaken , dat ten zijnen tijde de kerken aan
geene zijde den IJssel fraaijer zijn opgebouwd dan in den
hoofdzetel des bisdoms.
Bij het vergrooten dezer kerk in de 13 de , 14 de en 15 de eeuwen , heeft men de oude koormuren tot breede pilaren doorgebroken, en de zijpanden zoo breed gemaakt , als de oorspronkelijke kruisarmen lang waren, waarvan de vermelde overblijfsels nog aanwezig zijn.
. Het bestaan van pilaren nabij den toren , gelijk aan die
van het kruis , doet vermoeden , dat de kerk van Bernulphus
even lang als de tegenwoordige geweest zij , weshalve zij dan
ook grooter dan eenige, andere , door hem gestiehte, kerk get
weest zou zijn.
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De pilaren van het schip hebben den schijn van doorgeslagene muren, waartegen halfronde pilasters en zuilen gezet zijn;
terwijl de bladvormige verovering der kapiteelen daarbij aan de
12 de eeuw doet denken. Hoe het zij , wij kunnen deze gissingen slechts aangeven en laten de beslissing over aan deskundigen , die beter in de gelegenheid zijn , om deze merkwaardige , den bouwtrant van vijf eeuwen in zich bevattende ,
kerk te beschouwen.
Westgevel der St. Nicolaas kerk le Utrecht. Hoewel het aan
oorkonden ontbreekt aangaande de stichting der Parochie-kerken te Utrecht, bewijst nogtans dit merkwaardige overblijfsel
dat de St. Nicolaaskerk aldaar reeds in de ll de . eeuw aanwezig moct geweest zijn.
Het is een voorbeeld hoe in deze eeuw de kerktorens en
gevels meestal gebouwd en versicrd werden , namelijk met
platte pilasters en waterlijsten door boogjes of regthoeken ondersteund. De deur is geheel vernieuwd , zij schijnt echter
nimmer zeer versierd te zijn geweest , het ronde venster in
den gevel is toegemetseld. In de bommelgaten zijn dwergzuilen met kubieke kapiteelen en nog eene langwerpige draagsteen daarop. De gevel en de beide torens zijn geheel van
tufsteen, waaruit ook de zuidelijke muur dezer kerk voor een
groot gedeelte bestaat , hetgeen doet vermoeden dat dezelve
van de eerste kerk afkomstig is , die misschien in de groote
branden van 1148 of 1279 vernield zij en later herbouwd
werd. Omtrent de 16 de eeuw heeft men op beide de torens
koepels gezet , waarvan de noordelijke door den storm van
1674 vernield en niet weder herbouwd is.
St. Maria kerk te Utrecht. Deze kerk, afgebroken in 1813
was in haren bouwtrant eene der fraaiste van ons land. Zij
werd gebouwd in 1082, onder bestier van bisschop Koenraad
en met medewerking van keizer Hendrik IV., door wiens
krijgsvolk, bij de verovering van Milaan, eene aan de H. Maagd
toegewijde kerk verwoest was geworden , wanneer de gemelde
vorst gelofte had gedaan. eene dergelijke kerk elders to doer
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bouwen. Vandaar dan ook dat zij van alle kerken in ons
land het meest in bouwtrant met die uit het zuidelijk Europa
overeen kwam. Zij was een zwaar gebouw van tufsteen, met
pilaren en ornamenten van gelen en rooden zandsteen. Hare
oorspronkelijke vorm was bijna gelijk aan die der St. Plechelmus
kerk te Oldcnzaal , zijnde eene Basiliek met rondgesloten koor
en kruisarmen met altaarnissen.
De westgevel was echter meer in den bouwtrant der zuidelijke landen , en had twee smalle torens op do hoeken. Aan
den zuidelijken kruisarm be yond zich eon laag verwulfd vertrck,
misschien de oude kapittelkamer , en daarboven eene boekerij ;
uit deze kapittelkamer ging men in den kloostergang. Op
het midden van het kruis stand eene achthoekige koepel. De
zware pilaren waren belegd met platte en halfronde pilasters,
en tuschen hen waren rondo zuilen , die cone galerij of bovenkerk, even breed als de zijpanden, droegen. In deze bovenkerk rusten wederom de bovenmuren op kleinere zuilen ,
tusschen de groote pilaren gesteld. Tegen den westgevel was
eene op zuilen steunende galerij , die de einden der bovenkerk vereenigde ; de trappen naar deze galerij voerende bevonden zich waarschijnlijk in de torens. Alle kapiteelen waren
kubieken , doch die der bovenkerk schijnen eene nabootsing
der Corinthische stijl geweest to zijn. De steenen gewelven
hadden platte kruisribben en zijn vermoedelijk van de stichting of in de kerk geweest. Iiitwendig was deze kerk vrij
eenvoudig met eene daklijst van rondboogjes voorzien 1).
4) lk heb de bijzonderheden aangaande deze kerk getrokken nit
eenen platten grond tijdens den afbraak gemaakt, en mij door wipen
den beer N. v. D. MONDE medegedeeld, uit verschillende teekeningen
op het stadhuis te Utrecht voorhanden, uit de M. S. beschrijving van
Utrecht door SCHOEMAKER, en uit de beschrijving dozer kerk in het tijdschrift van Utrecht , jaargang 4835; terwijl de vorm der altaarnissen
blijkbaar was uit het gedeelte , dat bij den afbraak in 1844, nogoverig was. De groote en ronding van het oorspronkelijke koor bleken
mij uit het oude fondament, dat tijdens den afbraak van het nieuwe
koor, in zijn geheel gevonden werd en uit op den kant gezette stukken
tufsteen bestond,
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Zij had vele veranderingen ondergaan ; het oorspronkelijke
koor was in 1421 afgebroken en door een grooter vervangen.
Een der torens aan den westgevel was in 1577 door het geschut van het kasteel Vredenburg vernield , en de andere na
den storm van 1674 gesloopt.
De gevel zelf word in 1710 wegens bouwvalligheid. afgebroken , en de kerk toen 20 voeten ingekort. Vele vensters
waren grooter gemaakt en puntbogig uitgehakt, hoewel het gebouw zonder twijfel oorspronkelijk geheel in rondbogenstijl was
aangelegd. Nog bestaat er eon kloostergang der St. Mariakerk,
hoewel nu geheel door huizen verborgen. Hij telt eenige
zware vierkante pilaren en dwergzuilen met kubieke kapiteelen
daar tusschen , en is niet verwulfd , terwijl het bovenste gedeelte niet ouder schijnt dan de 16 de eeuw.
De Ruine op het Pala)! to Nijmegen is zonder twijfel de
halfronde koorsluiting der oude slotkapel, hetgeen hare vorm,
versiering en Egging naar het oosten bewijzen. Uit de tee-,
kenen der afgebrokene gewelven blijkt het, dat zij eene crupta
0g ehad heeft , waarvan de korten dikke zuilenschaften van
kalksteen , die nu verspreid liggen, de zuilen kunnen geweest zijn. In de ronding bevinden zich vijf vensters en
daaronder Brie rondo lichtgaten voor de crupta. Pe' kapiteelen zijn verschillend, zoowel van kubieken als van Corintischen
vorm en de beide nog in de ronding staande zuilen komen
zeer nabij den Antiek Romeinschen vorm.
Uitwendig is de muur versierd met rondbogen , halve zuilen
en verschillend bewerkte kapiteelen en draagsteenen ; de daklijst is Byzantijnsch en fraai. Hoewel ik dit fraaije overblijfsel wegens den rendboogstijl , in de 1 l de eeuw geplaatst
heb , zal het denkelijk afkomstig zijn van de herstelling van
het Valkhof door keizer Frederik Barbarossa in 1155 , . dewij1
er in andere landen vele kerken uitde 12 de eeuw in dozen
trant gevonden worden. (Zie de Beschrijving der Nijmeegsche
kapellen door A. ()Mans , Amst. 1847).
„De St. Janskerle to Arnhem , afgebroken in het begin de-
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zer eeuw , is mij allecn bekend uit een paar afbeeldingen in
den Tegenw. staat .der Vereenigde Nederlanden , en schijnt
naar den bouwtrant te oordeelen, in deze of in het begin
der volgende eeuw gesticht te zijn geweest. De westgevel had
twee torens met pilasters en rondboogjes en een inspringend
portaal voerzien. Het koor en kruis waren van later tijd en
werden misschien vernieuwd , nadat deze kerk in de jaren
1419 of 1425 door brand besehadigd was. Verdere bijzonderheden zijn mij aangaande deze kerk niet bekend ; alleen
dient nog opgemerkt te wordcn , dat er volgens de gemelde
afbecldingen geene galerij of bovenkerk schijnt geweest te zijn ,
en dat de pilaren vierkant waren.
Crupta of kelderkapel te Utrecht. Zij bevindt zich onder
het hooge koor der St. Pieterskerk en is te gelijk met deze
door bisschop Bernulphus gesticht. Zij heeft eene lengte van
ruim 12, en eene breedte van 7 ellen, en is aan de oostzijde
rond gesloten met drie vensters. De ingangen zijn ter we:
derzijde aan het westelijk eind , alwaar men door de nevens,
staande kapellen met trappen in dezelve afdaalt.
Tegen de zijmuren bevinden zich nissen en platte pilasters
zonder kapiteelen, alleen met eene lijst of draagsteen aan den
oorsprong der gewelven voorzien ; deze zijn platter dan den
halven cirkel en geheel effen zonder bander of ribbon. Zij
rusten op zes zuilen van gelen zandsteen met zware kubieke
kapiteelen en Antieke basementen. De schaften zijn konisch
gevormd en , even als te Deventer en Emmerik , twee aan
twee gelijk versierd. De beide oostelijke hebben horizontale,
de beide westelijke , perpendiculaire zigzag-vormige , en de
beide middelste schroefvormige groeven 1).
Crupta te Deventer. Doze komt in het algemeen met die
to Utrecht overeen , doch is grooter , daar zij omtrent 14 el
lang en 9 el breed is. De zes zuilen hebben soortgelijkc

i) Zie de beschrijving in bet tijdschrift van Utrecht, jaarg.

1838.
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basementen en kapiteelen , de schaften der beide oostelijke
zijn met een soort van schubben bedekt , misschien Gene navolging van den stam der palmboomen , de beide middelste ,
met ronde , en de beide westelijke, met scherpe schroeflijsten.
Deze versiering met schroefvormig lijstwerk (striata) komt als
zuilen versiering reeds bij de Romeinen voor. Hier te lande
verschijnt zij weder in het laatste tijdvak der Germaansche
bDuwkunde , zooals aan den toren der Grootekerk te Haarlem , het stadhuis te Kuilenburg en aan ander° gebouwen uit
de lade en 16 de eeuwen zigt, baar is. De gewelven dezer
crupta zijn gelijk aan die der crnpta to Utrecht; de nissen ter
zijde zijn bij het vergrooten der kerk tot lichtgaten doorgebroken. Tot in 1841 was zij half met zand en puin gevuld,
wanneer zij door de zorg van eenige oudheidminnaars opgeruimd wed de vloer bestaat uit in den kalk gelegde keisteenen , aan het oostelijk elude ziet men er het overblijfsel van
een altaar en in het midden een put 1).
Aangaande de putten , welke her , even als to Lund en
Dalbije in Zweden , in de crupta's gevonden worden , zou
men kunnen gissen, dat zij misschien gemaakt zijn om water
to leveren , wanneer men in de kerken belegerd mogt worden:
daar toch zwaar gebouwde kerken meermalen in de vroegere
middeleeuwen tot wijkplaatsen bij oorlog of binnenlandsche
onlusten dienden , was er niets natuurlijker dan dat men aldaar zorg droeg voor eenen waterput , even als deze gewoonlijk in de kelders van versterkte kasteelen gevonden worden.
Crupla te Einmerik. De St. Maartenskerk dezer stad waarin de crupta gevonden wordt , was het eerst door Willebrordus gesticht. Zonder twijfel zal doze kerk met zoovele andere gedeeld hebben in het lot van meermalen verwoest to
worden. Het tegenwoordige koor en de crupta zijn , naar
den bouwtrant to oordeelen , uit de ll de of uit het begin

1 ) Zie de beschrijving in den Overijsselschen Volks-altnanak voor
4839, 1841 en 1842.
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der 1211e eeuw , hoewel de kerk later veranderd en verkleind
schijnt 1).
De crupta is in vorm gelijk aan die te Utrecht en Deventer , zijnde aan het oosteinde rond gesloten , 11 a 12 ellen
lang en 9 el breed met soortgelijke gewelven. Van de zes
zuilen bestaan de twee oostelijke uit vier , de twee middelste,
uit acht, en de twee westelijke, uit zestien ronde staven, welke
te zamen bij de vier eerste zuilen eene vierkante , dock aan de
twee laatste eene rondo bundel zuil uitmaken. Van de vier eerste zijn de kapiteelen afgedeeld in even veel deelen als er staven zijn, aan de twee laatste zijn het platte kubieken. Door
ophooging van den vloer waren de basementen met aarde bedekt. Aan elke zijde is eene kapel waardoor men in de
crupta komt , de zuidelijke schijnt naderhand vergroot, doch
de noordelijkc heeft den oorspronkelijken vorm behouden en
is inwendig rond , uitwendig driezijdig. Het koor der kerk
is insgelijks inwendig rond en uitwendig vijfzijdig van vorm.
Kerk te Gent in de Overbetuwe. Van doze kerk wordt alleen-

lijk het koor tot godsdienstoefening gebruikt ; het ruim schijnt
sedert langen tijd reeds zonder dak te zijn geweest , zijnc
beide muren bestaan uit lage rondbogen, op vierkante pilaren
van tufsteen rustende. De boob nabij den toren gaat tot half
onder denzelven. Hieruit moet men besluiten , dat de toren
even als het koor bijvoegsels van lateren tijd zijn ; be bogen
zijn alien met baksteenen toegemetseld zonder blijk van vensters.
Ongetwijfeld heeft deze kerk voorheen zijpandcn gehad en
werd het toenmalige dak door de bogen gedragen , gelijk
1) 1k kan niet overeenstemmen met het gevoelen van G. KINKEL ,
(Geschichte der Bildende kunst bei den Chr. volkern), die deze crupta
tot den tijd van Willebrord brengt , zij toont toch eene meer gevorderde kunst aan dan die van Utrecht en Deventer, zoodat men alsdan
eene terug- in p'aats van vooruitgang der kunst zoude moeten veronderstellen , behalve dat de kerken ten tijde van de eerste christenpredikers buiten twijfel hoogst eenvoudig waren, ook geloof ik dat er
Beene bewijzen zijn dat men in ooze noordelijke gewesten voor Karel
den Gr. cruptae gesticht heat.
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men zulks nog aan vele dorpskerken ziet. De grootte der
baksteenen doet vermoeden , dat deze bogen uit de 11 d. of
12 de eeuw afkomstig moeten zijn.
Dergelijke bogen vindt men in de kerkmuren te Leur bij
Nijmegen, dock hier is alles van baksteen, terwijl het toemetselen der bogen bijna gelijktijdig met de stichting geschied moet
zijn , daar de steenen even groot zijn en er onder de bogen
kleine rond gedekte vensters gezien worden. De toren alhier
schijnt van denzelfden tijd , denkelijk uit de 12 de eeuw.

Kerk te Renkum. Indien dit dorp zoo oud is als bij Rademaker , (Kabinet van Ned. Oudh.) gezegd wordt , zal hier
zeker reeds vroeg eene , misschien steenen , kerk gestaan hebben , dock ik vind geene reden om de stichting der tegenwoordige kerk vroeger dan de 1 l de eeuw to stellen. Zij bestaat
nit een vierkant , gevormd door vier bogen en vier hoekpilaren , waartegen noord- en zuidwaards eene kleine kruisarm gebouwd is, en oost- en westwaards het koor en de toren
sick bevinden. Kerk en koor zijn van goed behakte tnfsteenen , dock de toren en het bovenste van het vierkant van
baksteen gebouwd, hetgeen aan eene latere herstelling en bijbouwing doet denken; ook is de toren meer in den bouwtrant
der 12 de eeuw. De koorsluiting met den halven zeshoek
schijnt een later toevoegsel uit de 12e of 13e eeuw to zijn ;
de vensters in de zijmuren aldaar zijn later vergroot , dock
waren oorspronkelijk klein en rondbogig , gelijk nog in de
kiuisarmen. _Aileen het koor en de noordelijke kruisarm heeft
een. gewelf ; het eerste misschien uit de 12 de of 13 de eeuw
afkomstig en het laatste van gelijken tijd als de kerk; in het
vierkant schijnt het gewelf weggeraakt to zijn. Het geheel is
zeer eenvoudig en alleen hebben de koormuren eenige versiering.
Deze in zijne soort eenige kerk in ons land schijnt aangelegd voor eenen vierkanten koepel of toren , misschien was er
toen can den westkant een ingangsportaal , in welks plaats
men naderhand de toren gebouwd heeft.
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T W A ALFDE E E U W.

OVETGANGSTIJD TOT DEN PUNTBOGENSTIJL.

St. Simon- en Judaskerk to Oolmarsum. Deze is zeker eene
der merkwaardigste kerken van ons vaderland , dewij1 zij de
meeste ornamenten in den Romaansehen bouwtrant bevat.
Het ruim alleen is nog in den oorspronkelijken toestand ,
daar het koor in de latere middeleeuwen geheel vergr, oot en
de kruisarmen verbreed zijn , terwij1 voor eenige jaren de
toren afgebroken en de westgevel vernieuwd is. Ik heb niet
kunnen opsporen , wanneer deze kerk gebouwd zij , doch de
puntbogen , die zich zoowel aan de pilaarbogen en gewelven
als uitwendig aan eenige oorspronkelijke deuren en vensters
bevinden, en de meer sierlijke bouwtrant doen mij hare stichting plaatsen in de 12 de eeuw , den overgangstijd tot den
puntbogenstijl.
Even als de kerk to Oldenzaal is ook deze geheel van
Bentheimer zandsteen gebouwd en uitwendig vrij eenvoudig
met uitzondering van de beide zijdeuren , die in eenen vierkanten voorsprong geplaatst en met verscheidene belegbogen
waarin zieh ronde en achtkante staven bevinden, versierd zijn.
Doze staven rusten op dwergzuilen met Romaansche kapiteelen , terwijl boven om de belegbogen eon rand met kleine
rozetten of knoopen loopt.
Inwendig zijn er om den andere eene zware en ligtere pilaar
geplaatst, de eerste dragon de gewelven en de laatste alleen
de bovenmuren , die zeer laag zijn , dewijl de kerk het eerste
en oudste voorbeeld is van genoegzaam even hooge gewelven ,
waardoor de bovenmuren met de gewoonlijk daarin geplaatste
vensters wegvallen. De zware pilaren hebben vele inspringende hoeken , waarin ronde staven met kelkvormige kapiteelen. De ligte pilaren hebben slechts twee hoeken met staven
in de zijpanden , overeenkomende met de pilasters aan de zij-
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muren. De kruispilaren zijn belegd met zware rondo staven ,
die vierkante kapiteelen met Romaansche versierselen vertoonen.
De gewelven zijn zonder twijfel oorspronkelijk en puntb'og,ig
met ronde ribbon. De zware pilaren worden vereenigd door
sterile bogen en breede banden , waartegen zich ronde staven
met gordels bevinden , even als in de kerk te Zutphen.
Van den oorspronkelijken grondvorm dozer kerk is weinig
op tc maken wegens ,de geheele vergrooting van het koor en
de kruisarmen en het afbreken van den toren ; dock waarschijnlijk zal hij met dien van de kerk te Oldenzaal overeen

0g ekomen hebben.
St. Walburgskerk le Zutphen. Van deze kerk, gesticht door
Otto graaf van Zutphen en ingewijd in 1105 door Burkhardus bisschop van Utrecht, zijn nog alleen het middelpand en de
kruisarmen overig , dewijl de zijpanden, waarschijnlijk na den
brand en den val des torens in 1446 , geheel afgebroken en
vergroot zijn. De oude deelen vertoonen eon mcrkwaardig
voorbeeld van den bouwtrant der 12 de eeuw en komen vrij
wel met die te Ootmarsum overeen. Om den anderen staan
ook bier zware en ligte pilaren , Welke ronde staven met
kelkvormige kapiteelen in de hoeken hebben. De zware pilaren zijn vereenigd door bogen met ronde gordellijsten. De
bogen en gewelven zijn puntbog,ig en de gewelfribben scherper
gevormd dan te Ootmarsum. Het koor is met den halven
zeshoek gesloten en de kruisarmen schijnen zoo lang geweest
te zijn als de breedte is der nieuwe zijpanden. Aan den
westgevel ziet men eene nog oorspronkelijke puntbogige deur
met gordelzuilen en een drievoudig venster boven dezelve.
Twijfelachtig schijn't het of de kerk voor de vergrooting in.
de 15 d0 eeuw even hooge zijpanden , als de kerk te Ootmarsum , dan wel lagere gehad heeft; het laatste zouden de lage
bogen onder den toren knnnen aanduiden, alsmede eene kraallijst, die boven over die bogen en ook aan de ligte pilaren
g3vonden wordt, en dus langs de geheele lengte van het ruim
schijnt geloopen te hebben, voor dat de bovenmuren tot bogen
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doorgeslagen waren , waarbij dan ook de bovenvensters weggeraakten 1).
St. Nicolaas of Bergkerk le .Deventer. Zij word in 1198
onder bisschop Diederik van der Are gesticht 2) ; van deze
stichting zijn alleen de zuilen en bovenmuren overig , de torens
schijnen meer in den bouwtrant van het laatst der 1 l de eeuw
te zijn. De muren der zijpanden zijn gewis van de verbouwing der kerk in 1463 herkomstig , en bestaan slechts gedeeltelijk uit tufsteen. Inwendig ziet men eenvoudige ronde zuilen
met eene breede lijst voor kapiteelen en ronde basementen.
De bogen daartusschen zijn , in het ruim en de koorsluiting ,
puntbogen , maar rond in het koor en hebben zeer eenvoudige
profilen zonder lijstwerk. Van de kapiteelen der zuilen gaan
drie rondo gekoppelde staven opwaarts , die de gewelfribben
dragen; deze zijn hoekig, zoodat het gewelf, naar het schijnt,
van later tijd , misschien wel van de verbouwing in 1463 dagteekent , te meer dewijl het overeenkomt met dat in de zijpanden , alwaar de ribben op dergelijke ronde staven, doch met
kelkvormige kapiteelen voorzien , rusten. Het ruim is vier ,
en het koor drie bogen lang , de koorsluiting is met den halven achthoek. De trans daarom is gevormd met zevenzijden
van den 14hoek , gelijk zulks meer aan transen uit de 15d0
eeuw voorkomt.
Westelijk gedeelte der St. JOriskerk te Amersfoort. Hoewel
deze kerk volgens oorkonden eerst in 1248 zoude ingewijd
zijn 3) , heb ik gemeend de vermelding van dit gedeelte in de
12de eeuw te moeten plaatsen. Het zijn eenige vierkante pilaren
en lancetbogen zonder eenige versiering die den bouwtrant

4) Bii de inwijding werden ook door den bisschop de giftbrieven
dezer kerk vernieuwd, er had dus voor deze eene oudere kerk gestaan,
die verbrand was en door bisschop Willem in 1059 met de tienden
der aanwassen in den Rijn werd begiftigd. (VAN SPA.A.N , Inl. tot de
gesch. van Geld. D. I. blz. 485).
2) Kerkelijk en wereldlijk Deventer.
3) VAN BEMMEL , Besehrijving van Amersfoort.

7
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dezer eeuw verraden , en waar de kerk in de 15 de aan en
om gebouwd is. Boven de dragende bogen ziet men twee
puntbogige openingen boven den anderen , waarvan de bovenste, vensters, en de onderste openingen eener galerij of bovenkerk schijnen geweest te zijn , of mogelijk enkel gediend
hebben tot verligting der bovenmuren. De toren dezer kerk,
hoewel in het zijpand nabij het voormalige kruis staande , vertoont ook den bouwtrant der 12 de eeuw.
Toren der St. Plechelmuskerk te Oldenzaal. Deze toren , geheel van Bentheimer steen , is zwaar van bouwtrant en blijkbaar later gebouwd dan de kerk. De ornamenten bestaan
waterlijsten , gedragen door verschillende soorten van bogen,
met en zonder pilasters of dwergzuilen , en vertoonen duidelijk den stiji der

12 d0

eeuw. Het bovenste gedeelte van de

zen toren is weder in den bouwtrant der
en dus van later tijd.

13 d °

of

14 de

eeuw

Toren der St. efanskerk te '8 Hertogenbosch. Men vindt vermeld , dat Godfried , hertog van Braband , omtrent 1184 eene
stad stichtte ter. plaatse waar 's Hertogenbosch gelegen is 1).
Waarschijnlijk is de toren aldaar van eene toenmaals gebouwde
kerk. Later is wel het onderste gedeelte daarvan met gehouwen steen bekleed en het bovenstuk er opgezet , doch het
middelvak vertoont duidelijk den overgangstijd in zijne platte
pilasters , en waterlijsten met boogjes en nissen , terwijl de
bpmmelgaten in puntbogige nissen met ronde staven en dwergzuilen bevat zijn. Dit geheele oude gedeelte is van baksteen
gebouwd.
De plaatsen, waar ik aan de kerken, zoo door eigene onderzoekingen a&s door berigten, en volgens de platen van den Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, sporen van den
bouwtrant der

11 de

en 12 de eeuwen gevonden heb , zijn :

In Noord-Holland. Op Wieringen, Ouddorp, Watweide, Egmond , Heemskerk , Heiloo , Velzen , Castricum.
I)

OUDENHOVEN

Beschrijving van 's Bosch.
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Zuid-Holland. Sassenheim , Ouderkerk, Weesp, Nederhorst
den Berg , Rijnsburg , Oestgeest , Overschie, Hillegondsberg
Bodegraven.
Gelderland. Kerkwijk, Brakel, Schoonderwoerd, Hagestein,
Leerdam, Lexmond, Ermeloo, Hoevelake, Wageningen, Renkum , Dodewaard , Hien , Setten , Elde , Yelp, Rheede, Ellekom , Beekbergen , Doomenburg , Gent , Bemmel Valburg ,
Slijk Ewijk Andelst , Beusichem , Buurmalsum, Wadenoijen,
Avezaat, Deijl , Meteren.
Utrecht. Houten , Odijk , Werkhoven , Leusden, Jutphaas,
Maarssen , Leersum , Doom , Benschop.
Friesland. Het grootste gedeelte der dorpskerken , behalve
de dorpen gelegen in de nieuw aangewonnene polders, zooals
de Bildten en eenige misschien later geheel vernieuwde kerken
op bloeijende dorpen.
Ook de voormalige Lieve Vrouwe- of Nijehoverkerk to Leeu-

warden , afgebroken in 1765, was in den trant der 12 de eeuw
gebouwd.
DERTIENDE EEUW.
VOLIVIA.AKTE PUNTBO GEN STIJL.

St. Bartholomeuskerk to .Delft. Zij werd begonnen in 1240
door Bartholomeus van der Made , ter plaatse waar vroeger
een houten kerkje gestaan had. Haar oorspronkelijke aanleg
is langwerpig zonder kruis , het koor is zonder omgang
en met den halven tienhoek gesloten. De ronde zuilen zijn
zwaar en dus misschien bestemd geweest voor een steenen gewelf , dat niet tot stand is gekomen; de kapiteelen vertoonen
eerie rij blades en de voetstukken zijn achthoekig. Het schip
heeft geene bovenvensters.
De geheele noordzIjde dezer kerk is omtrent de 15 de eeuw
vernieuwd en met eenen kruisarm en eene vijfzijdig geslotene
kapel , naast het koor , vergroot. In dit gedeelte bevinde n
zich ook eenige zuilen. , die nieuw schijnen to zijn , en balustrades in den smaak der renaissance.
7*
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De kerk is van baksteen, en de nieuwe kruisarm allcen van
gehouwen steen gebouwd. De zware vierkante toren staat
binnen de kerk. Er bevindt zich eon houten koorhek van 1603.
St. Maartens- of Domkerk le Utrecht. Op de plaats waar
deze kerk gebouwd is , was reeds door Willebrord in 690
eene kerk gesticht, die door de Noormannen, bij de inneming
van Utrecht in 857, verwoest word. Bisschop Balderik herstelde haar in 934. Op nieuw herbouwd in 1015 door bisschop Adelbold , verbrandde dit godshuis in ,1148. Eindelijk
in 1254 door bisschop Hendrik van Vianden geheel nieuw
begonnen zonder dat er van het vorige gebouw jets is blijven
staan. Van deze stichting is nu nog het koor met de kruisarmen en de kloostergang overig. Het ruim is nimmer geheel
volbouwd geweest , dewijl daaraan de springbogen en het
steenen gewelf ontbraken , hetgeen de oorzaak was van zijne
instorting bij den storm van 1 Aug. 1674. Uit het volbouwde en wel be-waarde koor , gelijk ook nit drie van het
ruim overgeblevene kapellen blijkt het , dat doze kerk in den
volmaakten Germaanschen bouwtrant is aangelegd geweest.
Het ruim had twee zijpanden met kapellen , die geene latere
bijvoegselen waren , maar tot den oorspronke]ijken aanleg behoorden , hoewel de Caumont , Hist. Sommaire , pag. 180 ,
zegt , dat deze eerst in 1300 in gebruik zijn gekomen.
De overhoeks geplaatste pilaren zijn bedekt met hoekige en
ronde belegstaven , waarvan alleen diegenen welke de gewelfribbon dragen , bladkapiteelen hebben , terwijl de overige zonder kapiteelen de profilering der bogen daarstellen. Aan de
koorsluiting en in den koortrans zijn deze staven meest
alien rond en met bladkapiteelen voorzien , die aan den oorsprong der bogen bijna eene krans om de pilaren vormen.
Boven de bogen is eene galerij (triforium) van tootboogjes
doch zonder veel sieraden.
De vensters hebben verschillend vlechtwerk , hetgeen meestal
nog wel bewaard is.
titwendig zijn de frontispicen boven de vensters verschil-
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lend bewerkt . Over het algemeen dragen de versierselen het
kenmerk van den zuiveren G ermaanschen stijl , doch zijn hier
niet zoo veelvuldig aangebragt als aan de St. Janskerk te
's Bosch. In het zuidelijk zijpand zijn ' de belegstaven der
pilaren peervormig en gaan, zonder blijk van kapiteelen, in de
gewelfribben over ; aldaar bevinden zich ook een paar kapellen, welker ornamenten tot een later tijdvak schijnen te behooren. De kloostergang, aan de zuidzijde van het koor,
heeft even als de kerk deels kapiteelen en deels in de gewelfribben doorloopende
doorloopende staven. (Aant. N. 10).
De voormalige kapittelzaal , nu het auditorium der academie , schijnt uit een later tijdvak van den Gerrnaanschen
bouwtrant te zijn. Zij vorrnt een langwerpig vierkant , omtrent 30 Ned. ellen lang en 10 ellen breed, is fraai verwulfd
en heeft aan elken kant op de muren zes belegzuilen met
fraaije bladkapiteelen , welke op draagsteenen , met beelden
versierd , rusten.
De toren, ten westen van de kerk, was voorheen alleen door
gewelven met de kerk verbonden , zoodat er een open doorgang tusschen beide bleef. In 1321 begonnen was hij na 60
jaren volbouwd , zijne vormen zijn zwaar ; het onderste gedeelte , bijna geheel zonder versierselen, is van baksteen gebouwd , het bovenste is achthoekig en doorluchtig. Tot de
eerste omgang hoogte 142* Utrechtsche voeten , de tweede
omgang 109* , de derde 98* , de houten kap 34. Onder is
de toren 71 Utr. voet dik .
De maten der kerk waren omtrent deze :
Lengte van het ruim
45 Ned. el.
))
))
koor
29
s

•

42

Breedte van schip en koor

12

D

))

))

s

kruis •

e zijpand.
» 20 zijpand.

6,5

Diepte der zijkapellen .

4,5

»

s

l

Breedte van koortrans .

6
5
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Diepte der kapellen om dezelve . 2,5
Spanning der bogen in ruim en koor 6,4
4
Hem in koorsluiting .....
De hoogte van het groot gewelf in het koor , dat zonder
twijfel even hoog is als het voormalig ruim , bevat 119 , en
die der zijpanden 70 Utr. voeten.
De koorsluiting en de trans zijn gevormd met vijf zijden
van den tienhoek.
Aan de noordzijde van het koor is de voormalige sacristie ,
alwaar nu het gaz ter verlichting der kerk bereid wordt.
De kerk is uitwendig bijna geheel van gehouwen steen ,
zoowel van geelen en rooden zandsteen , als van trachijt nit
het Zevengebergte en van eskosijnschen steen.
Uit Matthaeus , de Fund. Ecci. pag. 34 , blijkt het , dat
bet boog altaar voor den ingang van het koor stond , met een
oxaal (oxali) dat bij de Reformatie afgebroken werd. (Aant.
N°. 7).
St. Cunera kerk le Mown. Te R,henen zou reeds in de lids

eeuw eene kerk gebouwd zijn geweest, van welke echter geene
overblijfselen bestaan. De tegenwoordige kerk schijnt, naar den
bonwtrant to oordeelen, uit de 13 de eeuw to zijn, hetgeen nog
meer waarschijnlijkheid verkrijgt door de bijzonderheid, vermeld
bij Matthaeus, de Fund. Eccles., dat namelijk de graaf van Bentheim in 1277 het Jus Patronatus of regt der begeving dezer
kerk aan de Duitsche ridders overdroeg , dewij1 nu dit regt
meestal gegeven werd aan den stichter der kerk of aan dengenen , die tot den bouw bijgedragen had , zoo is het zeer
vermoedelijk dat de gemelde kerk omtrent dien tijd door of
met hulp der Duitsche ridders gebouwd zal zijn.
Zij is niet groot en vrij onregelmatig , hebbende ten noorden van het middelschip ea , en ten zuiden twee panden. Al
de gewelven zijn even hoog , van steen gebouwd en met
kruisribben voorzien. De pilaren , to weten drie in de lengte
zijn op ongelijken afstand en wijd van een geplaatst , zoo
zelfs dat hare tusschenruimte de breedte van het middelschip
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overtreft. Zij staan overhoeksch en zijn bekleed met de doorloopende profijlen der bogen zonder kapiteelen.
In het midden van elk der vier zijden is eene rondo
belegstaaf , met bladkapiteel voorzien aangebragt , die de gewelfribben draagt. Tegen de zijmuren rusten de ribben op
half achthoekige staven, die op eene waterlijst eindigen. Het
koor is zonder trans met drie zijden van den achthoek gesloten ; aan den noordkant bevindt zich eene kapel of sacristie.
Uitwendig is de kerk geheel van baksteen gebouwd , behalve eenige versierselen op de steunbeeren en aan den zuidelijken ingang , die later aangebragt schijnen te zijn.
De toren , gewis de sierlijkste van ons land, werd begonnen
in 1492 en geeindigd in de eerste helft der 16de eeuw.
St. Janskerk le 's Hertogenbosch. De fraaiste kerk in den

Germaanschen bouwtrant hier te laude, count uit zoowel door
grootte als door menigvuldigheid van versierselen. Zij is
echter ook niet geheel volbouwd , daar er ter wederzijde van
den toren eon klein gedeelte eener kerk overgebleven is, Welke
misschien nimmer volbouwd werd en waarvan in de geschiedenis geene melding wordt gemaakt , tenzij men haar houde
voor de Lieve Vrouwe kapel, die voor de stichting der tegenwoordige kerk aldaar moot bestaan hebben. (Zie Oudenhoven , en ook de beschrijving deter kerk door Maubachius ,
's Bosch 1789). Volgens deze oorkonden is omtrent het jaar
1280 de eerste steen aan dit gebonw gelegd , terwijl sommigen 32 , en anderen 50 jaren stollen , eer dat het dak op
het gebouw kon genet worden.
Voor de voltooijing eener kerk als deze schijnt dit tijdvak
vrij kort te zijn , zoodat het vermoedelijk is dat daarbij alleen aan het koor te denken is , en men misschien tot in de
15 de

eeuw aan het gebonw heeft gewerkt. Hiervoor toch

pleit zoowel het onvoltooid blijven der kerk aan het westelude , als het verschil van ornamenten in- en uitwendig aan
het koor en ruim.
Tot het bouwen van de hoofdkerk der Meijerij erlangde
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men van alle kanten pulp en geld, en vele aflaten werden tot
dat einde gegeven en verkocht. In de Oudheden en Gestichten van 's Hertogenbosch, 1749, lezen wij : » Alzoo deze kerk
op eenen moerigen grond gebouwd is , zoo heeft men eerst
het moer moeten uithalen en de basementen der kolommen
aan elkander gehecht zijnde , opdat de een niet dieper dan
de andere zoude zinken , op ingebragt zand en daarop gespreide ossenhuiden , moeten grondvesten."
In het jaar 1419, op den 30 April, werd een groot gedeelte
der stad en ook deze kerk door eenen fellen brand geteisterd;
en vervolgens den 25 Julij 1584 sloeg het onweder in de
hooge houten spits op het kruis, die geheel afbrandde en ook
aan het dak en het inwendige der kerk zooveel schade toebragt , dat de regering nog in 1591 van » hare verbrandde
hoofdkerk" melding maakt. Gewis zijn na deze branden .00k
de gewelven gedeeltelijk vermaakt , want die in de kruisarmen zijn blijkbaar uit den laatsten tijd der Germaanschen
bouwtrant herkomstig.
De gemelde houten spits werd in 1523 begonnen en was
drie jaren later voltooid ; zij moet zeer kunstig gemaakt zijn
geweest , had drie omgangen en was met slag- en speelklokken voorzien en met lood bedekt. De bouivmeester heette
Johannes Popelius , een Bosschenaar. Dat deze spits zich
300 voeten boven het dak der kerk zoude verheven hebben ,
mag wel onder de vertelsels gerekend worden , die men elkander wijsmaakte en naschreef , zonder op de mogelijkheid
er van na to denken.
In de belegeringen van 's Hertogenbosch in 1601 en 1603
werd ook de kerk zwaar beschadigd , waaromtrent men aangeteekend vindt » dat de steenen van de hoofdkerk afgeschoten bij den aartshertog Aalbrecht voor en achter nedervielen."
In de belegering van 1629 door prins Frederik Hendrik ,
heeft zij op nieuw aanmerkelijk geleden , wanneer onder an.deren het orgel in het Lieve Vrouwe koor aan stukken geschoten word , zoodat na het overgaan der stad niet terstond
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in de kerk kon gepredikt worden. Aan den toren ziet men
nog duidelijk de teekenen der kogels, waarmede hij getroffen
werd.
Hocwel nu de ornamenten door brand en kogels , wind en
weder veel geleden hebben , is daarvan nog genoeg overig ,
om deze kerk met de fraaiste buitenlandsehe kerken te kunnen vergelijken , zij is ook in ons land de eenige die eenen
koepeltoren op het kruiskwadraat en dubbele springbogen tegen de bovenmuren vertoont.
Haar platte grond is eon Latijnsch kruis met twee zijpanden naast het ruim en koor , doch alleen met kapellen in
den kooromgang.
Het koor is gesloten met vijf zijden van den twaalfhoek.
Aan de noordzijde is in de 15 de eeuw eene groote kapel of
Lieve Vrouwe koor aangebouwd en aan de zuidzijde bevinden
zich onder anderen eenige vertrekken tot woning van den
koster ingerigt.
Inwendig is de kerk geheel in den still der lijsten of staven , de gewelfribben en profilers der bogen namelijk dalen
zonder door kapiteelen afgebroken te worden, langs de pilaren neder. Hierdoor hebben hare belegstaven denzelfden
vorm als die deelen , waarvan zij de voortzetting zijn , to
weten die can de zijden der gewelven zijn peervormig en die
aan de zijde der bogen half rond en half achthoekig. Evenwel is de profilering der pilaren in deze kerk niet zoo stork.
als die in den Dom to Utrecht. De galerij onder de bovenvensters is met tootboogjes en cirkels versierd.
Het spansel der bogen in het koor is met vierkante en dat
in het ruim met ornamenten in den stile flamboUant opgevuld.
De oorspronkelijke beelden en altaren in deze kerk zijn
weggenomen toen zij , na de overgaaf der stad in 1629 ,
aan de Hervormden was ingeruimd , doch de beschildering
met lofwerk aan het gewelf en de geelgrijze kleur der lijsten
is behouden gebleven en onlangs vernieuwd.
Het koor is ingesloten door eenen muur met staven en
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tootboogjes voorzien , waaraan men in de koorsluiting koperen staven en houten snijwerk ziet.
Voor aan het koor bevindt zich een oxaal of lectorium ,
zeer prachtig met vele beelden van verschillende soorten van
marmer in den Italiaanschen smaak bewerkt , dat in 1613
voltooid werd en waarvan de kosten 11,000 bedroegen.
Aan den zuidkant van den toren in het oudere deel der
kerk bevindt zich het fraaije koperen doopvont.
De Lieve Vrouwe kapel heeft zoo in- als uitwendig wel fijnere , doch ook weer gekunstelde ornamenten en toont ons
dus duidelijk den laatsten tijd van den Germaanschen bouwtrant aan.
Hoewel doze kerk over het geheel in eenen stij1 gebouwd
is , blijkt het echter , dat zij niet in eons en naar hetzelfde
bestek , althans niet door denzelfden bouwmeester, is opgetrokken : zoo heeft het koor b. v. scherpere puntbogen dan
het ruim , de frontispicen aldaar bevatten beelden , en die
van het ruim vlechtwerk in den stile flamboijant , ook inwendig in het ruim zijn de ornamenten duidelijk in den smaak
der 15 de eeuw. Het is dus to vermoeden , dat wel het koor
in 1280 aangevangen en in 30 jaar voltooid is , doch dat
men aan het westelijk gedeelte tot in de 15 de eeuw gewerkt
heeft, zonder dat nogtans de westgevel voltooid is.
De ingangen in de beide kruisarmen zijn rijk versierd; aan
de zuidzijde is een vooruitspringend, overdekt portaal, waarvan echter de .ornamenten zeer vergaan zijn , dewijl zij uit
eerie zachtere soort van steen bestaan ; men schijnt voor het
gr, ootste gedeelte zandsteen aan dit gebouw gebruikt to hebben.
De vierkante koepel op het kruiskwadraat heeft aan elken
der hoeken eene doorluchtige trap.
Bijna al het vlechtwerk in de vensters is verdwenen en
door nieuwe glasramen vervangen, echter bestaat er nog een
zeer fraai raam in den noordelijken kruisarm.
Al de gewelven hebben kruisribben , behalve de later gemaakte in de kruisarmen en in de Lieve Vrouwe kapel ,
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waar zij , overeenkomstig den bouwtrant der 15 de eeuw, kunstiger te zamengesteld zijn.
t St. Maarlenskerk le Groningen. Daar van deze kerk melding wordt gemaakt op het jaar 1235 (zie Groninger Volksalmanak voor 1844) , en de vorm van hare pilaren en ornamenten met den trant dezer eeuw overeenkomt , heb ik haar
in dit tijdvak geplaatst.
Het ruim dezer kerk heeft Brie even breede en even hooge
panden of schepen , zonder kruisarmen, vierkante pilaren met
inspringende hoeken en belegzuilen, waaraan bladkapiteelen tot
het dragen der gewelfribben aangebragt zijn. In het noordezijpand bevinden zich dergelijke halve pilaren tegen de zijmuren en in het zuidelijke , halfronde zuilen.
Aan het westelijk eind staan twee ronde zuilen , gelijk aan
die van het koor het schijnt dat dit gedeelte bij den brand
en val des torens in 1415 beschadigd , en bij het bouwen
van den tegenwoordigen toren vernieuwd is geworden. Alle
gewelven zijn van steen en de muren geheel van baksteen ge
bouwd in de voorgaande eeuw zijn de puntgevels boven elk
der vensters afgebroken en onder eene lijst gebragt. (Zie
over het koor op de 15 de eeuw).
Oude- of St. Nicolaaskerk le Amsterdam. Deze kerk moet
reeds voor het einde der Hae eeuw bestaan hebben , dewijl
toenmaals Jan van Zierk , bisschop van Utrecht, verlof gaf
het altaar aldaar te vernieuwen.
Van dezen tijd schijnen eehter alleen de zuilen van het
schip en koor afkomstig te zijn dewijl de zijpanden kapellen en buitenmuren , haar den bouwtrant te oordeelen , in
de 15 de eeuw daargesteld werden waardoor de kerk aanmerkelijk vergroot zal zijn.
Het ruim heeft 5 en het koor 4 ronde zuilen in de lengte ,
die wegens de dunheid nimmer bestemd schijnen om steenen
gewelven te dragen zij zijn voorzien met bladkapiteelen en
achthoekige voetstukken.
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Koor en trans is met vijf zijden van den tienhoek gesloten. In het groote pand is onder de bovenvensters eene
versiering van hout aangebragt. Alle gewelven zijn insgelijks
van hout. (Zie op de 15 de eeuw).
Van de vier Parochiekerken der stad Utrecht mist men alle
oorkonden aangaande hare eerste stichting , weshalve men daar
alleen naar den bouwtrant kan oordeelen. Volgens dezen zijn
alien eens of meermalen vergroot of geheel verbouwd geworden,
en daar dit vermoedelijk omtrent de 13 de of het begin der
14de eeuw moet geschied wezen , misschien na in den grooten brand van 1276 geleden te hebben , laten wij hare beschrijving alhier volgen.
St. Nicolaaskerk te Utrecht. Dat alhier reeds in de llde
eeuw eene vrij aanzienlijke steenen kerk moet gestaan hebben , blijkt uit den westgevel en de beide torens. De kerk
zolve is naderhand geheel afgebroken , en van den tufsteen,
waaruit zij zonder twijfel bestond , is de zuidelijke muur voor
tyen gedeelte opgetrokken. De tegenwoordige kerk heeft drie
even hooge panden, met slechps gedeeltelijk steenen gewelven ,
het koor heeft geen trans en is met drie zijden van den
achthoek gesloten. De pilaren zijn langwerpig vierkant , met
platte pilasters , terwijl de gewelfribben op draagsteenen rusten. De vensters zijn vrij spits en de muren van baksteen
zonder ornamenten.
St. Geertruiciakerk te Utrecht. Hoewel doze kerk volgens
Matthaeus , de Fundatione et Fatis Ecclesiarum , in 1231
buiten de stadsmuren stond en omtrent 1319 binnen de stad
verplaatst werd , is het echter uit het tegenwoordige gebouw
vermoedelijk , dat ter plaatse der tegenwoordige reeds in de
llde of 12de eeuw eene kerk of kapel moet gestaan hebben : de tegenwoordige pilaren toch zijn niet anders dan
de doorgebrokene tufsteenen muren eener oude kerk, waarvan ook boven de bogen nog eene rij boogjes in den smack
der 12de eeuw en kleine toegemaakte vensters zigtbaar zijn.
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De toren is van baksteen en is in den bouwtrant der 12de
eeuw.
Bij het vergrooten der kerk zijn de zijpanden bijna even
hoog als het middelpand geworden ; het koor is klein, zonder trans , en met drie zijden van den achthoek gesloten ,
de muren zijn van baksteen , de gewelven overal van hout ,
de vensters lancetbogen.
St. Jacobskerk te Utrecht. Dit is eene mime kerk met drie
even hooge en bijna even breede panden met steenen gewelven voorzien. Elk dezer panden is aan den oostkant met
drie zijden van den achthoek gesloten, zonder uitstekend koor,
en eene weinig uitstekenden kruisarm. De pilaren zijn vierkant en hebben aan den kant der gewelven drie belegstaven ,
tot het dragen der gewelfribben aangebragt. In het midden
hebben zij bladkapiteelen en aan de zijden zijn het doorloopende staven. Zeker is ook deze kerk in de groote brandonheilen van 1148 en 1276 beschadigd en naderhand vergroot
geworden , want de pilaren nabij den toren zijn verschillend
van die aan het oostelijk eind , en de toren is blijkbaar van
vroegeren tijd , dan de nu daarom gebouwde kerk. In de
belegering van het kasteel Vredenburg door de Utrechtsche
burgers in 1576 leed deze kerk veel door het geschut der
Spanjaarden. Nog staat er boven het dak der kerk in den
toren eenen steen met dit opschrift: » Ano 1576 hebbe min die
Spaengers va Vreeboiq leet gkedae , Goa versacht dat ick bleef
staen." Het geheele oostelijk gedeelte der kerk is tot cen
koor afgesloten door con hek met koperen spijlen. Ook bevinden er zich eenige later aangebouwde kapellen.
Blair- of Mariakerk te Utrecht. Hoewel deze kerk volgens
Matthaeus , de Fund. et Fat. Ecclesiarum, in 1156 gesticht
zoude zijn, schijnt zij oorspronkelijk aangelegd voor drie even
hooge en even breede panden ; waaruit men moet opmaken ,
dat daar ter plaatse reeds omstreeks de helft der 12 de eeuw
eene kerk met even hooge gewelven gebouwd is , of dat zij
naderhand geheel en al afgebroken en vernieuwd zoude zijn.
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De zuilen . zijn road , met vier ronde belegzuilen , welker blad.
kapiteelen een vroegen tijd der Germaansche bouwkunst aantoonen en eenigzins gelijken naar die der St. Lebuinuskerk
te Deventer. Voetstukken zijn aan deze zuilen niet te zien ,
dan alleen aan vier zuilen nabij den toren, die missehien later
gebouwd zijn. De gewelven zijn alien van steen met eenvoudige kruisribben voorzien. In de 15 de of 16 de eeuw heeft
men deze kerk met twee panden vergroot door het wegbreken
der buitenmuren , waardoor de scheidingsmuren der kapellen
pilaren werden. De beide koren zijn in 1587 afgebroken.
VEERTIENDE EEUW.

St. Maartenskerk te Bommel. Zij werd begonnen in 1300 en
ingewijd in 1304 door Gerard van Nassau , schatmeester van
het sticht van Utrecht. Bommel was ais dorp reeds in 998
door keizer Hendrik aan den bisschoppelijke stoel van Utrecht
gegeven. Zonder tvvijfel stond hier dus reeds vroeg eene kerk,
die door de tegenwoordige - vervangen zal zijn. Hoewel zij
niet zeer groot is , heeft haar inwendige bouwtrant iets bevalligs vereenigd met het verhevene , dat het kenmerk moet zijn
van een aan het Opperwezen toegewijd gebouw.
Het is geene kruiskerk , en de zijpanden gaan niet om het
koor, inaar eindigen met drie zijden van den twaalfhoek tegen
de koormuren, en hebben ruim 1- van het midden pand in de
breedte. De pilaren zijn zeshoekig en hebben aan de zijden
van de gewelven drie ronde staven met zeer fraaije bladkapiteelen voorzien ; tegen de zijmuren rusten de gewelfribben op
dergeijke staven , waarvan er slechts een tot op den grond
doorgaat.
Al de gewelven zijn van steen en met dooreenloopende
ribben, zonder knoopen op de veteenigingen. Daar de bovenmuren zich weinig boven de zijdaken verheffen, zijn ook de
bovenvensters klein en geheel in de kluizen der gewelven bevat. Gelijk met den oorsprong der gewelven , op de hoogte

der bladkapiteelen, is een galerij (triforium) met balustrade
van tootboogjes.
Het koor is een weinig lager dan het ruim en eenigzins
anders van bouworde , hoewel Slichtenhorst zegt , dat deze
kerk door een en denzelfden bouwmeester afgewerkt is. Men
ziet namelijk hier niet drie ronde staven op de penanten ,
maar an achthoekige staaf met een verschillend bewerkt kapiteel. Op de kruisribben zijn ook knoopen met beeldwerk.
Het koor is gesloten met vijf zijden van den twaalfhoek.
De toren rust in de kerk op twee zware veelhoekige pilaren en dient als het ware tot portaal voor den hoofdingang.
In de kerk is nog veel fresco schilderwerk overgebleven, benevens eene fraaije zandsteenen doopvont, die van de stichting der kerk dagteekent en zich in eene uitgebouwde kapel
bevindt.
Uitwendig is de kerk gedeeltelijk van tuf- en baksteen en
vrij eenvoudig , zijnde alleen de toren en de beide ingangsportalen , waarvan het noordelijke uitgebouwd is , met ornamenten voorzien.
Traptorentjes zijn er aangebragt aan de beide buitenhoeken
van den toren en aan het begin van het koor.
Lieve Vrouwe-kerk le Breda. Volgens den bouwtrant schijnt
deze kerk nit de 14 de eeuw to zijn, ook vindt men vermeld,
dat zij in 1303 tot eene collegiale kerk gemaakt werd , hetgeen dus waarschijnlijk to gelijk met hare stichting zal geschied. zijn. Het koor zoude in 1410 voltooid zijn door graaf
Engelbrecht van Nassau. Schijnbaar moet men deze voltooijing
op de koorsluiting en op de beide kapellen ter wederzijde
toepassen , die van denzelfden bouwtrant zijn en uiterlijk
meer versierselen hebben dan de kerkmuren.
Zij is eene kruiskerk met kapellen naast het ruim en ronde
zuilen met bladkapiteelen en achthoekige voetstukken voorzien ; de kruispilaren zijn , zoo als gewoonlijk , gevormd
uit vier halfronde pilasters. Op de kapelmuren in het ruim
zijn drie zware ronde staven. De pilaren der beide kapellen
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mast het koor zijn vierkant met eenen dergelijken pilaster ,
in denzelfden trant- zijn ook de pilaren der koorsluiting. De
bogen in het ruim en koor zijn spitser dan die van de vensters , hun profil is vlak met eenige lijsten. Onder de vensters zijn de muurvakken met verticale lijsten en klaverbladen
versierd. Alle gewelven zijn van steen en met kruisribben
voorzien, die gedragen worden door peervormige staven zonder
kapiteelen. De vensters hebben meest alien het fraaije steenen vlechtwerk behouden , hetgeen ook den smaak der 14de
eeuw kenmerkt.
Het ruim is 5 en het koor 4 bogen lang en even als de
trans met vijf zijden van den tienhoek gesloten; de beide kapellen daarnaast zijn gesloten met drie zijden van den achthoek.
De fraaije toren rust in de kerk op twee zware veelhoekige
pilaren , ter weerszijde daarvan is eene zeshoekige kapel. Waarschijnlijk is dit gedeelte met den toren in 1468 vernieuwd ,
bij Welke gelegenheid hertog Philips van Bourgondie aan Jan
van Nassau , Heer van Breda, tolvrijheid voor de bouwstoffen
verleende. Het bovenste van den toren is achtkant met vier
springbogen.
Kerk en toren zijn geheel van zandsteen , de kerkmuren
hebben springbogen, doch zijn vrij eenvoudig, de koorsluiting
schijnt nimmer springbogen gehad to hebben.
Behalve de fraaije doch gedeeltelijk geschondene graftombes
der oude Heeren van Breda , bevat de kerk een fraai koperen
doopvont en een koorhek met koperen spijlen en het jaartal
1581 , benevens de banken der kanonnikken in het koor.
(Zie over deze kerk van Goor,, Beschr. van Breda).
St. Pancras of .Hooglandschekerk le _Leiden. "Volgens eenige

narigten wordt de stichting van deze kerk in 1280 gesteld,
hare bouwtrant komt echter beter met dien van de 14 de eeuw
overeen , waarom wij liever met andere oorkonden het begin
der stichting op het jaar 1300 en dat der inwijding op 1315
stellen. (van Leeuwen en Orlers , Beschrijvingen van Leiden,
Delices des Pays-Bas).
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De platte grond van deze kerk is een. Griekseh kruis. Mintier waarschijnlijk komt mij de veronderstelling voor , dat
men het ruim langer heeft willen. maken , omdat de kerk
op zichzelve reeds vrij groot is. De omstandigheid dat het
ruim niet is volbouwd , maar slechts tot de hoogte der zijpanden opgetrokken , wordt door de schrijvers aan de Hoeksc'he en Kabeljaauwsche twisten toegeschreven. De kruisarmen
dozer kerk zijn even als in de St. Stevenskerk to Nijmegen ,
die ook den vorm van een Griekseh kruis heeft , met zijpanden voorzien. Voorts heeft zij sierlijke ronde zuilen met zorgvuldig bewerkte bladkapiteelen van twee rijen bladen en eene
lijst tusschen beide en tienhoekige voetstukken. Zooals dit bij
de meeste kerken met ronde zuilen voorzien het geval is , bestaan hare kruispilaren nit vier halfronde pilasters , terwijl in
de zijpanden de gewelfribben op sierlijke draagsteenen rusten.
Boven de Bogen is geen omloop maar eene nis met twee
platronde boogjes , die ondersteund worden door eene dwergzuil.
Op de boven penanten gaat eene halfronde staaf met fraai
kapiteel opwaarts tot het dragen der gewelfribben. Daar de
steenen gewelven , waarvoor de kerk oorspronkelijk aangelegd
was , alleen in de zijpanden tot stand zijn gekomen , zijn ook
de springbogen achterwege gebleven , waarvan men de opengelatene kasten en de onvoltooide steunbeeren nog in de muren
ziet. De bovenmuren zijn van gehouwen Steen, doch zonder
ornamenten, terwij1 de benedenmuren alleen in de profilen en
op de hoeken uit zandsteen bestaan. De beide gevels der
kruisarmen van zandsteen zijn zeer fraai, met vele ornamenten
in den besten Germaanschen smaak versierd, en ter zijde van
de fraai versierde deuren met twee traptorentjes voorzien, die
van onder achthoekig en boven road zijn. (Zie de platen dezer gevels door den heer Humbert de Superville).
Kapellen zijn er voorts aan deze kerk niet , waarvan koor
en trans met den halven tienhoek gesloten zijn.
Aan den westkant staat een klein klokkentorentje , hetwelk
8
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Haar den bouwtrant to oordeelen, van eene vroegere kerk misschien uit de 12.de eeuw afkomstig schijnt.
Orlers zegt in zijne beschrijving van Leiden , dat vroeger
op de plaats dozer kerk een houten kerkje stond, hetwelk het
berderen huis genaamd werd.
St. Nicolaaskerk te IJsselstein. Dit kerkgebouw werd op
verzoek van Gijsbert Heer van IJsselstein, in 1310 onder het
bewind van bisschop Guy van Henegouwen ingewijd. Het zal
vermoedelijk bij de herhaalde brandonheilen der stad geleden
hebben , immers schijnen de puntgevels van den koortrans, de
voormalige sacristie en het ingangsportaal uit de 15 de eeuw
of komstig te zijn.
Het is eene eenvoudige kruiskerk geheel van gebakken steen
gebouwd , zonder verhoogd middelpand en met houten gewelven. De zuilen zijn rond en voorzien met achthoekige voetstukken en lijsten voor kapiteelen. Koor en trans zijn met
Brie zijden van den achthoek gesloten. In het koor prijkt de
verhevene graftombe van Alijd van Kuilenburg , overleden in.
1471 , huisvrouw van Frederik van Egmond , Heer van IJsselstein ; in den smaak der Renaissance vervaardigd , vertoont
zij een liggend beeld van zandsteen en is voorzien met de wapenschilden van Egmond en IJsselstein.
In den noordelijken kruisarm bevindt zich eene andere
tombe , die door de banken verborgen wordt. Deze is in
den Germaanschen smaak en voorzien met de liggende beelden van twee geharnaste ridders , doch mist eenig opschrift
of jaartal.
Lieve Vrouwekerk te Dordrecht. Deze fraaije kerk zoude
volgens Balen , Beschr. van Dordrecht , in het begin der
14de eeuw aangevangen zijn , doch er schijnt een geruime tijd
verstreken te zija , v66r zij volbouwd was, daar het koor uit
zandsteen, en het ruim met de kruisarmen, den toren en het
Lieve Vrouwenkoor uit baksteen bestaan en ook een eenigzins
lateren bouwtrant aanduiden. Er bevinden zich kapellen in
het ruim , bet koor en den trans, en aan de noordzijde ziet
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men eene groote kapel of Lieve Vrouwekoor. Het koor is
zes , en het ruim vijf bogen lang ; koor en trans zijn met
den halven tienhoek gesloten.
De zuilen zijn zwaar en voorzien met sierlijke bladkapiteelen en aehthoekige voetstukken ; boven de bogen vindt men
geen doorgaanden omloop, maar in de nissen onder de bovenvensters is eene balustrade , waar men met deuren opkomt.
Op de kapiteelen rusten drie gekoppelde ronde staven met
basementen en kapiteelen ," die de gewelfribben dragen.
In het koor bevinden zich op de kapelmuren drie ronde
gekoppelde pilasters , doch in het ruim de zamenloopende gewelfribben of peervormige staven.
Mlle gewelven zijn van steen en voorzien met kruisribben ,
terwij1 de knoopen beeldwerk vertoonen ; in het Lieve Vrouwekoor is het gewelf zeer plat en met lofwerk beschilderd; het
heeft kunstige sterrenvormige ribben en rozetten op de knoopen.
De zuilen hebben de natuurlijke kleur van den steen behouden en zijn in het koor van zandsteen en in het ruim
van traehijt vervaardigd.
De springbogen bestaan aan het westelijk einde gedeeltelijk
niet meer. De toren staat buiten tegen de kerk aan , en is
slechts half volbouwd ; volgens eene oude teekening moest
hij vrij hoog en met eene doorluehtige piramide gedekt worden.
Onlangs heeft men bij het onderzoeken der fondamenten
des torens bevonden , dat hij op een raam of vlot van eikenen beukenhout gebouwd is ; het -vergaan van het beukenhout
heeft aanleiding gegeven tot verzakking waardoor men tot de
afbraak zal moeten overgaan.

St. Pieterskerk to Leiden. Waarschijnlijk heeft alhier eene
vroegere kerk gestaan, welke in 1121 door bisschop Godebald van
Utrecht zal ingewijd zijn. (Zie de Besehr. van Leiden door Orlers
en v. Leeuwen). Immers de tegenwoordige St. Pieterskerk aldaar
draagt geene blijken van zoo hooge oudheid. Indien men echter
bij gemis van eenig narigt omtrent eene latere inwijding aan deze
8*
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kerk eenen zoo hoogen ouderdom wilde toeschrijven , dan
zoude zulks toch alleen van het koor kunnen golden , dewij1
het ruim en de kruisarmen uit later tijd , en wel uit de 15de
eeuw schijnen to zijn. Hiermede strijdt evenwel het berigt
van Orlers , die (blz. 67) zegt , dat het koor in 1339 verbouwd werd. Diensvolgens zal in dit jaar het koor en later het
ruim volbouwd zijn 1). Bij de stichting van het koor heeft men,
naar het schijnt , over geene ruime middelen kunnen beschikken,
daar het zeer eenvoudig is en de zuilen slechts met ruw bewerkte
bladkapiteelen zonder abacus voorzien zijn. In het ruim echter,
waarin zich dubbele zijpanden bevinden, zijn de zuilen en kapiteelen fraaijer en hebben twaalfhoekige voetstukken en een
abacus. De zuilen in de zijpanden zijn ongeveer een derde
ligt,er dan die van het schip, terwijl de zijpanden alleen steenen gewelven hebben.
Tegen de bovenmuren gaat eene dunne ronde staaf met
fraai kapiteel opwaarts en rust op eene waterlijst boven de
bogen. Onder de bovenvensters zijn verticale staven , welker
bewerking de 15 de eeuw aanduidt. Koor en trans zijn met
vijf zijden van del tienhoek gesloten , kapellen warden er
uiet gevonden. Bij de kruisarmen bevindt zich aan den kant
van het ruim nog eene ruimte of zijpand, even als of men bij
eene vernieuwing van het koor zijpanden aan de kruisarmen
heeft willen toevoegen, hetgeen men ziet aan de Hooglandsche
kerk. Uitwendig is doze kerk zeer eenvoudig, hoewel grootendeels uit gehouwen steen* bestaande ; zij schijnt voor geen
steenen gewelven aangelegd ; het koor is aan de bovenmuren
met baksteen hersteld. Aan den zuidwesthoek staat eene half
achthoekige doopkapel en tegen den westgevel op de plants
van den in 1512 ingestorten hoogen toren bevinden zich een
ingangsportaal en twee traptorentjes.
.._
i) Het komt ons ook Diet waarschijnlijk voor, dat men in bet begin der 42" eeuw reeds eerie kerk met zulk een groot koor zoude
begonnen hebben.
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zeer eenvoudig , met achthoekige pilaren zonder kapiteelen of
basementen , misschien gedeeltelijk nog uit de 12 de eeuw af,komstig , tot welken tijd ook het onderste gedeelte van den
toren behoort. Het koor is zonder trans en met drie zijden
van den achthoek gesloten. Aan den noordkant werd deze
kerk in 1550 door een zijpand en een kruisarm met zandsteenen ornamenten vergroot. Kerk en toren bestaan geheel
nit baksteen , overal zijn de gewelven van hout.
St. Mariakerk te Vianen. Omtrent 1327 was te Vianen
eene kapel gesticht, die in 1345 tot eene Parochiekerk verheven werd, zoodat de tegenwoordige kerk aldaar uit het midden
der 14de eeuw zijn zal. Zij is een tamelijk ruim gebouw voorzien met drie evenhooge gewelven van hout en evenbreede
panden en kruisarmen. Het koor is zonder trans en even
als de beide kortere zijpanden , met vijf zijden gesloten. In
het noordelijke zijpand bevindt zich de bekende graftombe der
Brederodes , opgerigt in het jaar 1542.
Tegen de zijmuren der kerk staan de naar binnen gebouwde
steunbeeren. De pilaren bestaan uit eenen vierkanten kern ,
waartegen vier halfronde pilasters die eene lijst voor kapiteel
hebben. ; uit hare zwaarte zou men kunnen vermoeden , dat
deze pilaren bestemd waren tot het dragen van steenen gewelven, die echter nergens gevonden worden. TJitwendig bestaan en kerk en toren uit baksteen.
St. Maartenskerk le Thiel 1326. Deze kerk, die niet zeer groot
schijnt aangelegd te zijn, draagt nog duidelijke sporen van onvoltooijing of verwoesting, daar de bovenmuren gehcel ontbreken , en de zijpanden alleen in hun geheel met steenen gewelven
bedekt bestaan. De pilaren zijn laag , zwaar en achthoekig.
Bij de voorgenomene volbouwing in het begin der 15 de eeuw ,
schijnt men het kruis en koor voor ronde zuilen aangelegd te
hebben, ofschoon dit niet tot stand is gekomen. De toren, mede
onvolbouwd , rust in de kerk op twee veelhoekige pilaren , is
zwaar van bouwtrant en met gehouwen steen bekleed.
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St. Walburgskerk te Arnhem. Deze kerk , in het jaar 1328
gesticht door een kapittel van kanoniken , die nit Thiel verhuisd waren, is eene kleine , zwaar gebouwde kerk geheel nit
baksteen bestaande en voorzien met twee torens aan den westgevel. Het koor is plat gesloten en even lang als de zijpanden , de pilaren zijn vierkant en de vensters klein. Gelijk
aan de meeste kloosterkerken , zijn de kruisarmen niet Langer
dan de zijpanden en dus alleen in de hoogte zigtbaar.
St. Vituskerk te _ATaarden. Zij is eene middelmatig groote
kruiskerk , begonnen in 1380 en bestaat geheel nit baksteen
zonder ornamenten. Hare zuilen zijn rond met achthoekige
voetstukken , de kapiteelen vertoonen in plaats van bladen ,
dieren en vogelen als versierselen. In de zijpanden alleen zijn
de gewelven van steen. Het houten beschot in het middelpand
is fraai beschilderd met verschillende voorstellingen , in vakken.
afgedeeld en daartusschen aangevuld met krullen en wapenschilden , waaronder het kruis van keel op een zilveren veld,
en het gouden kilns van Jeruzalem op een veld van keel
veelvuldig voorkomen.
Koor en trans zijn vijfzijdig gesloten.
Men ziet er een goed bewaard , eikenhouten koorhek met
beeldhouwwerk en met de figuren van Geloof,, Hoop en Liefde,
benevens het jaartal 1531. .0ok het orgel is voorzien met
beeldhouwwerk in den Germaanschen smaak.
f St. Maria Magdalenakerk te Goes. Hoewel de juiste tijd
der stichting van deze kerk, gelijk van zoovele andere niet bekend is, moet zij echter in de tweede helft der 14° eeuw
reeds aangevangen zijn, daar het koor reeds bestond toen men
in den aanvang 'ler 15 de eeuw het westelijk gedeelte begon ,
dat in 1422 voltooid en door den vicaris Matthias ingewijd
werd.
Vreemd . is het dat de muren van bet oostelijk gedeelte
swaarder zijn en eenigzins den Byzantijnschen bouwtrant met
platte pilasters verraden. — De zijpanden zijn lager, maar
even breed en lang als het middelpand en, even als dit, vijf-

— 119 —

zijdig gesloten. — Er bestaat nog eene rij zuilen in de zijpanden , die doen vermoeden , dat de grondvorm voor eene kerk
met evenhooge gewelven is aangelegd , dock naderhand verandcrd geworden , terwijl men in stede daarvan een hoog middelpand gebouwd heeft. — Van de zuilen die rond zijn en
met fraaije bladkapiteelen voorzien , gaat eene staaf met kapiteel opwaarts , tot het dragen der gewelfribben bestemd.
Alle gewelven bestonden vroeger uit steen , doch na den
brand van 1618 , die het westelijk gedeelte of ruim benevens
den toren geheel vernielde , werd wel dit gedeelte met nitzondering van de toren grootendeels hersteld , doch de gewelven werden niet weder in den vorigen staat gebragt.
Het koor bestaat uit gehouwen steen en de kruisarmen zijn
fraai versierd. Inwendig zijn de ornamenten niet geheel voltooid.
t St. Nicolaaskerk te Elburg . Eene kleine kruiskerk , gebouwd in 1398 , geheel uit baksteen bestaande en voorzien
met rondo zuilen van zandsteen ; hare kapiteelen en basementen hebben veel overeenkomst met den Toscaanschen stijl.
Alle gewelven zijn van steen , de kruisarmen en zijpanden
zijn zeer smal , en het koor is zonder trans en driezijdig
gesloten.
St. Nicolaaskerk te Kampen. Tot in de tweede helft der
14 cle eeuw vond men to Kampen een houten kerkje, in welks

plaats in 1369 bjj het toenemend aanzien en vermogen der
stad eene geheel nieuwe en zeer fraaije kerk begonnen word ,
waarvan de eerste steen gelegd word door den burgemeester
Jan van Keulen. Zij is eene groote kruiskerk, voorzien met
dubbele zijpanden aan het ruim en kunstige gewelven, die nog
sporen van beschildering dragen.
Gewis heeft het plan, waarnaar doze kerk is aangelegd ,
het vermogen der stad , die in hetzelfde jaar ook nog de
Lieve Vrouwe kerk deed bouwen , overtroffen ; want het
ruim is veel eenvoudiger gebouwd dan het koor , waarmede
gewoonlijk de bouw eener kerk begonnen word, en dat dus
meestal als het type van haren oorspronkelijken aanleg kan
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aangemerkt worden. De bouwtrant van het koor heeft veel
overeenkomst met lien der Domkerk to Utrecht; deszelfs pilaren
zijn met ronde en prismatische staven belegd , waarvan de
laatste , waarop , even als in de Domkerk to Utrecht , de
gewelfribben rusten , met bladkapiteelen voorzien zijn , terwijl
de andere zich in de profilering der Bogen verliezen. Uitwendig bestaat het koor nit zandsteen en , wat vreemd is , geheel zonder springbogen gebouwd, hoewel het zich hoog boven
de zijpanden verheft en een steenen gewelf heeft. Het heeft
ondiepe kapellen en is met den halven tienhoek gesloten.
De kruisarmen en het ruim zijn van tufsteen gebouwd, zonder ornamenten , en veel eenvoudiger van bouwtrant. De
pilaren aldaar zijn vierkant en hebben eene dikke ronde staaf
tegen elke der vlakke zijden , die van twee dwarsbanden en
kapiteelen voorzien zijn.
De tweede rij van zuilen in de zijpanden zijn rond en belegd
met vier rondo staven met bladkapiteelen ; in de zijmuren
bevinden zich dergelijke halfronde pilasters. Het ruim heeft
geene kapellen , maar naast de kruisarmen groote ingangsportalon. De toren is even eenvoudig als het ruim der kerk.
Behalve een sierlijk hek van steen , dat client ter afsluiting
van het koor van den omgang of trans, vindt men hier eene
doopvont en een kunstigen predikstoel, beide mode van steen,
in den stijl der 15 de eeuw vervaardigd.
Lieve Vrouwekerk le Kampen. Zij werd begonnen in hetzelfde
jaar als de vorige , heeft drie evenbreede. en evenhooge steenen gewelven, rondo zuilen met bladkapiteelen en rondo voetstukken , en een kort koor , dat zonder trans , met drie
zijden van den achthoek gesloten is ; naast het koor bevinden
zich twee driezijdig geslotene altaarnissen , eene navolging ,
naar het schijnt , van den Bijzantijnschen bouwtrant, De toren was voorheen hoog , loch is wegens bouwvalligheid half
afgebroken.
De kerk bestaat geheel uit baksteen zonder ornamenten en
is schijnbaar naar een plan volbouwd.
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Broerenkerk te Zutphen. Deze kerk behoorde voorheen tot
het convent der Broeders van St. Hieronymus en is waarschijnlijk in het laatst der 14 de of het begin der 15 de eeuw
gesticht. Gelijk alle kloosterkerken is zij een langwerpig gebouw, geen kruiskerk, met een lang koor zonder zijpanden en
zonder toren. Zij heeft ronde zuilen , slechts drie ellen hoog
en voorzien met gladde kapiteelen ; het koor is met drie zijden van den achthoek gesloten , de gewelven zijn van steen ,
uitwendig is alles van baksteen en met springbogen voorzien.
Lieve Vrozewvekerk te Zwolle. Van Hattum , in zijne beschrij-

ving der stall Zivolle meldt , dat Gerrit van Spoelde omtrent
het jaar 1393 eenige goederen tot opbouwing van een kapelletje binnen Zwolle schonk en dat de Regering Bier stad , aan
wie de bestiering hiervan overgelaten was , het Godshuisje in
1399 volbouwde, uit Welke beginselen de L. Vr. kerk is ontstaan ; het is vermoedelijk, dat hierbij aan de nog bestaande
kerk moet gedacht worden dewijl haar bouwtrant geen later
tijdperk aanduidt.
Zij is eene lange, smalle kruiskerk zonder zijpanden en dus
ook zonder pilaren , geheel van baksteen , zeer eenvoudig ,
met smalle lancetvormige vensters , ook in de kruisarmen
voorzien. Inwendig staan tegen de muren half achthoekige
pilasters, waarop de ribben der steenen gewelven rusten. Het
koor is met den halven achthoek gesloten. Aan de westzijdc
bevindt zich cen zware toren, gedekt met eenen nieuwen koepel van steen.
St. Jacobskerk le 's _gage, Waarschijnlijk gesticht omtrent
1399 door Hertog Aalbrecht van Beijeren, werd deze kerk in

1434 ten koste der ingezetenen vernieuwd , wanneer ook het
koor vermoedelijk geheel nieuw gebouwd is. — Zij verbrandde
in 1528 bij de plundering van 's Hage onder Maarten van Rossum, en andermaal in 1589 door een onweder. Als men de zandsteenen zuilen van den kalk ontbloot , is de schade door den brand
veroorzaakt , nog zigtbaar in ingemetselde baksteenen. Zij is
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eene ruime kerk geheel van baksteen en voorzien met drie evenhooge panden, waarvan het middelste breeder is dan de overige,
met houten gewelven en zeer ver van een staande ronde zuilen
met kapiteelen zonder bladen (slechts drie zuilen in de lengte,
even ver van een verwijderd als het middelpand breed is) ;
kruisarmen zijn hier niet. Tegenover de zuilen bevinden zich
naar binnen gebouwde steunbeeren.
Het koor is van een anderen bouwtrant , en voorzien van
een hoog middelpand met houten gewelf ; er bevinden zich
ronde zuilen met bladkapiteelen, en drie staven tegen de bo
venmuren , men ziet er geen omloop maar platte bogen onder de bovenvensters. In de zijpanden zijn steenen gewelven,
benevens eene staaf tegen de zijmuren. Koor en trans zijn
met vijf zijden van den tienhoek gesloten en hebben geen
kapellen.
De toren is naast die der Abdijkerk van Middelburg de
eenige in ons land , die eenen zeshoekigen grondvorm heeft ;
hij is voorts eenvoudig, geheel uit baksteen bestaande en niet
volbouwd.
Kloosterkerk te 's rive. Deze kerk, gebouwd omtrent 1395
door Margaretha , tweede vrouw van hertog Aalbrecht van

Beijeren, nabij een klooster der Dominicanen of Predikheeren,
heeft even als de Groote kerk, zeer ver van een staande, langwerpige pilaren , twee even hooge panden met houten gewelven , en een vijfzijdig gesloten koor zonder zijpanden. Zij is
geheel uit baksteen zeer eenvoudig gebouwd , en vertoont op
de hoeken eenigen gehouwen steep.
St. Janskerk te Schiedam. Doze kerk, alleen gebouwd, naar
het schijnt , om eene menigte menschen in eene luchtige
ruimte to bevatten , mist alle bouwkundige schoonheid , even
als vele godshuizen in ooze laag gelegene provincial. Zij bestaat uit drie genoegzaam even hooge en even breede panden
met slanke rondo zuilen en houten gewelven. Het oostelijk
gedeelte schijnt ouder te zijn ; het heeft vierkante pilaren en
een vijfzijdig gesloten koor , dat een weinig buiten de plat
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geslotene zijpanden uitsteekt. De toren is zwaar en lomp en
even als de kerk gelled van baksteen gebouwd. Het stichtingsjaar van deze kerk is

011.S onbekend , dock zij schijnt tot
de 14 de of tot het begin der I5de eeuw te behooren.

VIJFTIENDE EEUIV,

St. Mickielskerk to In deze stad moot reeds in de
elfde eeuw eene steenen kerk aanwezig geweest zijn, die waarschijnlijk door bisschop Bernulphus gesticht of wel vergroot
werd althans hij schonk haar in 1040 aan het kapittel te
Deventer. Zonder twijfel is hiervan nog overig de halfronde
gebeeldhouwde steen , die aan den oostkant in den numr der
St. Michielskerk gemetseld is , en boven den hoofdingang der
oude kerk zal geplaatst zijn geweest.
In 1406 begon men den bouw dezer kerk , die in 40 jaar
voltooid was.
De toren werd gesticht met de steenen van het slot Voorst,
nabij de stad Zwolle gelegen en door bisschop Jan van Arkel
in 1362 veroverd en afgebroken. Na herhaalde malen verbrand to zijn , stortte in 1612 deze toren in en werd toen afgebroken. De overlevering zegt, dat hij tweehonderd voet hooger
dan de Utrechtsche Dom zoude geweest zijn, hetgcen wet ,onder de sprookjes zal behooren.
De kerk is langwerpig zonder kruisarmen , en bestaat uit
drie even breede en even hooge panden met steenen gewelven,
gedragen door twee rijen van langwerpig vierkantc pilaren met
eenig lijstwerk op de hoeken en met drie belegstaven met voetstukken en bladkapiteelen voorzien, welke dienen tot het dragen der gewelfribben. Doze pilaren sfaan op ongelijke afstanden de gewelven hebben kruisribben , die tegen de zijmuren door soortgelijke staven als op de pilaren gedragen
worden.
De drie panden zijn alien aan de oostzijde met drie zijden
van den achthoek gesloten, terwiji het zuidelijke korter is dan
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de beide andereu. In het middeiste is het koor door eenen'
mum. en een houten hek afgesloten. Uitwendig zijn de muren van tufsteen , zonder ornamenten , en met langwerpige
steunbeeren voorzien.
Aan de noordzijde ziet men een fraai, grout ingangsportaal
met zandsteenen ornamenten, in den smaak van het laatst der
15 de eeuw.
Het vlechtwerk in de vensters is zeer eenvoudig.
Lieve Vrouwe- , St. Catharina- of Nieuwekerk to Amsterdam.
Men zcgt dat zij omstreeks 1408 begonnen word en in 1470
bijna voltooid was, genoegzaam geheel op kosten van een rijk
koopman, genaamd Willem Eggart van Purmerstein. Zij is
eene groote kruiskerk , met dubbele zijpanden behalve aan het
westeinde. Rondom het koor zijn vijf driezijdig geslotene kapollen. De zijpanden en kapellen zijn alleen met steenen gewelven voorzien , terwijl het middelpand nimmer voor een
steenen gewelf schijnt aangelegd to zijn, daar de koepelpilaren
niet zwaarder dan de overige zijn , en men uitwendig geene
blijken van springbogen ziet. De pilaren bestaan uit vier
mare en vier ligtere rondo staven, met hollen tusschen beide.
Elke staaf heeft een afzonderlijk bladkapiteel en basement ,
vereenigd op eon achthoekig voetstuk. De steenen gewelven
in de zijpanden zijn voorzien met kruisribben , die tegen de
zijmuren door drievoudig zamengevoegde pilasters gedragen
worden en op de knoopen met beeldwerk versierd zijn.
De bovenvensters zijn op de eggen (mtunprofilen) met ribbon versierd , en onder hen bevindt zich een omloop met balustrade van tootboogjes. De bovenmuren worden verbonden
door balken, welker stijlen op draagsteenen van fraai bewerkte en vergulde beelden rusten. Het ruim is vijf en het koor
vier bogen tang en gesloten met vijf zijden van den twaalf hook.
Uitwendig is de kerk van gehouwen steen met eenige goede
ornamenten.
In het jaar 1645 verbrandde doze kerk bijna geheel door
een noodlottig toeval. Het schijnt echter dat de ornamenten
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zoowel in- als uitwendig door dozen brand zeer weinig geleden
hebben; en indien de gewelven der zijpanden na dezen brand
hersteld zijn , gelijk Rademaker (Kabinet van Ned. Ouch.
D. I. blz. 65) verhaalt , is deze herstelling al zeer good in
den Germaanschen smack geschied.
St. Bavokerk te Haarlem. Zij is waarschijnlijk in het laatst
der l4 de eeuw begonnen en op het eind van de 15 de in den
tegenwoordigen staat gebragt , waartoe door de Pausen herhaalde malen aflaten zijn verleend. Zij is eene der grootste
kerken van ons land , met korte kruisarmen , waarnaast zich
twee ruime kapellen bevinden , die de breedte hebben van do
lengte der kruisarmen. Het gebouw zelf draagt duidelijk de
'blijken van niet gelijktijdig of naar eon plan te zijn afgewerkt, hoewel het van den beginne of op eenen grooten maatstaf is aangelegd. Het koor toch is van ouderen bouwtrant
Zan het ruim ; de bogen der vensters , even als die tusschen
de pilaren, zijn er spitser en de bovenmuren schijnen uitwendig ruwer of onder dan die van het ruim ; de zuilen aldaar
zijn zeer zwaar , zonder iapiteelen en met zware achthoekige
voetstukken voorzien. Het koor is met den halven zeshoek ,
-en de trans met den halven achttienhoek gesloten. Het kruis is
veel smaller dan het middelpand. In de zijpanden rusten de
gewelfribben op zware halfronde pilasters, die met kelkvormige
kapiteelen voorzien zijn en eenigen overeenkomst met den Rornaanschen bouwtrant hebben. De zuilen in het ruim zijn
ligter dan die in het koor , en hebben fraaije bladkapiteelen.
De gewelfribben rusten hier op eene staaf met fraai bladkapiteel.
In het koor dienen tot dat einde drie staven met eon soortgelijk kapiteel. Doze staven rusten niet op de kapiteelen der
zuilen maar op eene doorloopende waterlijst.
De bovenmuren zijn hoog en de vensters klein , zoodat
er groote nissen onder de vensters over zijn , waarin men
balustrades van tootboogjes vindt , doch zonder omloop.
TJitwendig is de kerk vrij eenvoudig , gelijk de meeste ker-
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ken in de Provincie Holland ; de bovenmuren zijn van gehouwen steen en de gevels der kruisarmen zijn met puntbogen, staven enz. versierd. De muren der zijpanden zijn van
baksteen gebouwd en voorzien met gehouwen steen op de
hoeken en profilen.
Doze kerk is voor steenen gewelven aangelegd geworden , hetgeen zoowel uit de zwaarte der zuilen als uit de
opengeblevene kasten voor de springbogen kan blijken. In
de zijpanden en in het kruiskwadraat is een steenen gewelf.
De overige gewelven zijn van Iersch hout met kunstige sterrenvormige ribbon. In het ruim zijn zij gemaakt in 1518
en in het koor in 1532 , waartoe de stad tweemaal beden
gedaan heeft. Hun bouwmeester was Pieter' Bagijn. Het
steenen gewelf in het kruiskwadraat is voltrokken in 1535, en
zijne beschildering met lofwerk is nog overig.
Men heeft aan den westkant der kerk eenen toren willen
plaatsen, aan Welk voornemen goon gevolg is gegeven; in plaats
daarvan word in 1516 een toren van hout op het kruis gezet,
die kunstig is en eenigzins den smaak der Renaissance vertoont.
Merkwaardig zijn in doze kerk een fraai koperen koorhek
in den Germaanschen smaak op eenen voet waarop gedrochtelijke menschen en dierenbeelden , met wapenschilden
omhangen , afgebeeld zijn. Voorts de afsluitmuur van het
koor, die grootendeels van eiken hout is , alsmede de banken
der Kanoniken. Het koperen hek word in 1510 to Mechelen
gemaakt ; oak was er , . reeds in 1422 insgelijks to Mechelen
eene koperen doopvont voor doze kerk gegoten. Verder lezen
wij dat in 1432 , zoodra de vloeren in de kerk gelegd waren,
de predikstoel gemaakt word.
Het gewelf zoude 30 el, en de bogen 12 el hoog zijn.
Zie over doze kerk Theod. Schrevelius eerste stichting van
Haarlem. — Oudh. en Gestichten van Kennemerland. —
Tegenw. staat van Holland. Wolf , Beschrijving dozer kerk
1846.
St. Janskerk le Hoorn , verbrand 1838. Nadat omstreeks
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1323 ter plaatse , waar later de stad Hoorn ontstond , de
eerste huizen en een houten kerkje gesticht waren , werd het
koor en kruiswerk omstreeks 1405 begonnen en de zijpanden
in 1429 voltrokken. — Het ruim met het koor bestond uit
drie panden, waarvan de buitenste breeder dan het middelste
waren, alle drie evenhoog en met hout verwulfd. Slechts aan
de zuidzijde had de kruisarm eenen voorsprong , terwijl hij
noordwaarts eenige voeten uitgebouwd was. De zijpanden
eindigden plat , doch het middelpand was aan de oostzijde
vijfzijdig uitgebouwd. Inwendig tegen den westgevel stonden
twee zware , nit vier halve zuilen gevormde pilaren , waarop
de houten toren rustte. Het ruim had twee rijen van zeven,
en het koor van zes ronde zuilen , de kruispilaren medegerekend , die uit vier halve zuilen bestonden. In het koor waren zij digter bijeen gesteld dan in het ruim en bestonden uit
gehouwen steen met eene rij bladen aan de kapiteelen en zonder voetstukken.
De kerk bestond uit baksteen en was voorzien mtt eenigen
gehouwen steen op de hoeken, oudtijds was zij uitwendig met
beelden versierd , waarvan de voetstukken tot op den brand
zigtbaar waren. (Zie de beschrijving door Abbing 1839.)
St. Ursula- of Nieuwekerk te Delft. Deze kerk , begonnen
in 1412 is eenvoudig van bouwtrant en heeft overal houten
gewelven, waarom ook geene steunbeeren tegen de buitenmuren aangebragt zijn. Zij is zeer lang en voorzien van ronde
zuilen met bladkapiteelen en achthoekige voetstukken; tegen
de bovenmuren ziet men eene staaf met kelkvormig kapiteel ,
boven de bogen eene platte nis met 3 staven en tegen de kruispilaren twee ronde staven.
De kruisarmen komen een weinig buiten de zijmuren uit en
zijn door eenen muur van de zijpanden afgescheiden ; miss.
schien zijn zij nog overblijfsels van het eerste koor , dat her
aan de toen bestaande houten kerk, in 1384, gezet word.
Het koor , begonnen in 1453 , in plaats van het vorige, is
hooger en sierlijker van bouwtrant dan het ruim ; het heeft
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ronde zuilen met bladkapiteelen en tegen de bovenmuren eenen
omloop met twee platronde bogen en drie staven met kapiteeter). In den omgang vindt men steenen gewelven en drie
zware staven met kapiteelen dienende tot het dragen der ribben. Het koor is gesloten met vijf zijden van den tienhoek
en de trans met negen zijden van den achttienhoek.
De toren is een der fraaiste van ons land ; hij bestaat
grootendeels uit geh.ouwen steen , is geheel volbouwd en voorzien met drie transen.
Hoe langzaam en broksgewijze men ook in ons land kerken bouwde , kan blijken uit het volgende uittreksel uit de
Besehrijving van Delft , gedrukt bij Boitet in 1729.
»Nadat op deze plants in 1381 eene houten kerk gezet
was , werden aan hare oostzijde de fondamenten gelegd voor
een koor en kruiswerk van steen , hetgeen omtrent 1390 genoegzaam volmaakt was , alzoo er toen de tafel van het hoog
autaar ingezet , en in 1394 het sacrament in het altaar gebragt werd. In 1396 werd aan de westzijde der houten kerk
de eerste steen gelegd aan de fondamenten van den toren.
(Hieruit blijkt dat de houten kerk genoegzaam even lang moet
geweest zijn als het ruim der tegenwoordige).
» In 1412 toen de toren tot aan de bommelgaten opgetrokken en met een kap. van riet gedekt was, begon men de fondamenten van de steenen middelkerk te leggen , van den toren af tot aan het kruis , maar het duurde wel 5 of 6 jaren
eer de pilaren in de middelkerk tot gelijksgronds gebragt waren , zoodat de houten kerk nog staan bleef tot 1420. Omtrent 1428 schijnt het metselwerk van het ruim tot dakshoogte gereed te zijn geweest , alzoo men toen het houtwerk
daarvoor maakte. Gedurende de volgende jaren bouwde men
af en toe aan den toren , onder anderen besteedde de kerkmeesters in 1484 aan eenen Brabandschen steenhonwer het
leveren en behouwen van een partij steenen voor den lantaam
des torens , doch toen de steenen aankwamen was men bezorgd , dat de toren het gewigt niet zoude kunnen dragen ,
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waarom zij door kerkmeesters op het kerkhof gezet werden en
aldaar wel 8 tot 11 jaren verbleven , eer zij vermetseld werden. In 1453 was de eerste steen gelegd aan den trans van
het nieuwe koor , die eerst in 1464 tot dakshoogte gereed was
en toen staan bleef tot 1470, terwij1 men intusschen het oude
koor had afgebroken en de zuilen van het nieuwe gefundeerd ;
toen deze gereed waren , werden de trans en het koor overwulfd en gedekt en het laatstgemelde geplaveid. In 1455 begon men het oude koor of te breken en de zuilen van het
nieuwe te fundeeren , hetgeen aangenomen werd door Jacob
van der Burch , meester van den Doan t' Utrecht. — In 1470
werd te Utrecht aanbesteed het maken van een scoen sacraments hugs costelyke ,qehouden. — In 1476 werd het hooge au.taar met het nieuwe koor , de trans en een deel des kerkhofs aan de zuidzijde , door bisschop Godfried ingewijd.
Eindelijk in 1495 werd de laatste steen aan den toren gelegd , die den Aden Sept. van het volgende jaar met het kruis
werd voorzien , zoodat men toen juist 100 jaren daaraan gebouwd had.
In 1435 werd er voor deze kerk eene doopvont gegoten, die
1030 iE woog ; zij kostte 17 Rijns guldens de 100 V. koper.
St. Maartenskerk te Eraneker. Zij werd gesticht in 1420 ,
en behoort tot de kerken met evenhooge gewelven. Hare zuilen zijn dunner , talrijker en staan digter bij een dan in de
overige Friesche stadskerken. Het koor is vijfzijdig gesloten ,
om hetwelk de zijpanden zijn voortgezet. De kerk , even als
de toren bestaat geheel uit baksteen , en heeft, gelijk de overige
kerken der Friesche steden , geene kruisarmen , alle gewelven
zijn van hout.
St. Joriskerk te Amersfoort. Het westelijk gedeelte van het
middelpand deter kerk is ouder dan het overige gebouw, en
zoude zelfs , naar den bouwtrant te oordeelen , tot de 12d0
eeuw gebragt kunnen worden. (Zie op de 12de eeuw).
Het nieuwere gedeelte werd omtrent 1430 begonnen , want
in 1436 beval de raad van Amersfoort ; » Overmits dattet groet
9
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noel is, dat men onze Moederkerk zo ze begonnen is voirt te timmeren en op te bren,qen , dat elk Vgelijc geven zoude half gelt
tate kerke voorsz. dat is te verstaan de meeste drie Arnemse gull."
In 1442' moet er nog een groot gedeelte der vorige kerk
gestaan hebben , daar wij weder een Itaadsbesluit vinden van
dozen inhoud :
» Want men dat cruisswerk in de Groetekerk breken zal , dat
een ijgelijk hem zelven en zijne kinderen bewaren zal datter eenig
gebrek of en komen 1)."
Bij deze verbouwing zal men dus vermoedelijk het oude
koor en kruis afgebroken , loch het middelpand behouden hebben , waar de nieuwe kerk aan en om gebouwd werd.
Het nieuwere gedeelte , afkomstig uit het midden der 15de
eeuw, heeft drie even hooge en bijna even breede panden en
is voorzien met ronde zuilen zonder voetstukken, tegen welke
twee, ronde belegstaven , met kapiteelen uit bladen en dieren
gevormd , zijn aangebragt, waarop de gewelfribben rusten.
Het koor heeft geene zijpanden en is met drie zijden van den
achthoek gesloten. Al de gewelven zijn van steen en met
kruisribben voorzien.
ITitwendig is de kerk van baksteen met langwerpig vierkante steunbeeren , zonder ornamenten.
Aan de zuidzijde op de markt vertoont zich een hoog ingangsportaal van zandsteen met fraaije ornamenten , in den
laatsten Germaanschen smaak.
Be toren staat, hetgeen vreemd is , in het zuidelijk zijpand;
hij schijnt ouder dan de nieuwe kerk en moet dus reeds tot
de vroegere behoord hebben.
Inwendig wordt het koor van de kerk gescheiden door eene
galerij (oxaal) , in den fraaisten Germaanschen smaak en zeer
uitvoerig van zandsteen bewerkt; het is tegenwoordig geschoit.
den door het wegbreken van een gedeelte dier galerij tot het
plaatsen van het orgel. Even als in de kerken te Vianen, en
4) v AN BE1MMEL ,

Beschrijv:ng van Amersfoort.
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Rommel zijn ook hier de zijpanden veelhoekig tegen het koor
gesloten.
St. Maartenskerk to Bolsward Eene tamelijk fraaije kerk
gesticht in 1446 , zwaar van bouwtrant en geheel uit baksteen
bestaande , met zware ronde zuilen zonder bladkapiteelen ,
boven welke zich bevinden grove lijsten zonder kapiteelen , die
fangs de gewelven voortgaan. Het koor is met den halven
tienhoek gesloten en zonder trans de toren is , even als die
der dorpskerken in Friesland , met een dak tusschen twee
brandgevels gedekt. Men bouwde deze kerk random en over
het oude gebouw , dat zoolang voor den dienst staan bleef ,
en dus waarschijnlijk eene gewone dorpskerk zal geweest zijn.
(Tegenw. staat van Friesland).
.Nieuwezijds kapel to Amsterdam. Waarschijnlijk in 1350 gesticht , verbrandde dit gebouw, en werd in 1452 in den tegenwoordigen staat hersteld. Het heeft drie even hooge en
even breede houten gewelven. Het koor en de trans zijn met
vijf zijden van den tienhoek gesloten. De pilaren zijn to zamengesteld uit vier ronde staven met vier dunnere, peervormige staven daar tusschell. Elke staaf heeft een afzonderlijk
bladkapiteel met eene dutbele rei verschillend bewerkte bladen.
De voetstukken zijn achthoekig.
St. Busebiuskerk to Arnhem. Zij is eene ruime kruiskerk ,
begonnen 1452 , van baksteen gebouwd en voorzien met fraaije
ornamenten van zandsteen.

De pilaren bestaan uit eene ronde kern , waartegen zijn
aangebragt sterk vooruitkomende, ronde belegstaven, met breede
hollers tusschen beide. De pilasters der zijmuren komen sterk
vooruit met drie dergelijke belegstaven. Hoewel het middelpand veel hooger dan de zijpanden is , zijn de bovenvensters
zeer klein. Boven de Bogen is een doorgang door de pilaren,
waaraan de balustrade ontbreekt. Behalve in het koor zijn
alle gewelven van steen en fraai bewerkt het gewelf in het
kruiskwadraat bestaat uit een groot aantal vierkante vakken
die wederom zespuntige sterren vormen. De kapiteelen der
9*
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belegstaven zijn verschillend en in den laatsten Germaanschen
smaak bewerkt. Het koor is driezijdig en de trans vijfzijdig
gesloten. Het is ook vreemd , dat het koor en de omgang
eenigzins schuins naar het noorden zijn uitgebouwd.
Daar de springbogen en het gewelf aan het koor ontbreken,
schijnen deze Of naderhand weggeraakt Of nimmer bestaan te
hebben , zoodat hier juist het tegendeel van den gewonen
kerkenbouw zoude plaats vinden , namelijk dat het ruim wel
voltooid , maar het koor niet volbouwd is.
De toren, insgelijks uit baksteen bestaande , is niet voltooid;
hij werd in 1630 met eene fraaije steenen lantaarn gedekt ;
en rust in de kerk op twee zware veelhoekige pilaren.
Eene kenmerkende versiering van deze kerk zijn de lijsten
van driebladige tootboogjes, waarvan de staven op verschillend
bewerkte draagsteenen rusten, zoowel in- als uitwendig onder
de daklijst.
De kruispilaren deter kerk toonen even als die der kerk
to Harderwijk , door hare groote platte vlakken en weinig
uitkomende profilering , reeds den laatsten tijd of het verval
der Germaansche bouwkunst aan.
Vergrooting der St. Lebuinuskerk te Deventer. Behalve het
koor en eenige deelen van het kruis , die uit de ll de eeuw
herkomstig zijn , is deze kerk in de eerste helft der 15de
eeuw vergroot en in den tegenwoordigen vorm met Brie even
hooge gewelven gebragt. Aan de noordzijde , waar de kapittelgebouwen der kerk aan grenzen , zijn de muren van baksteen; doch aan den zuidkant zijn zij van tuf- en zandsteen
en met vele ornamenten bekleed ; de koortrans is gevormd
met zes zijden van den twaalfhoek. De gewelven zijn van
steen en schijnen ook tot de 15 de eeuw te behooren. Het
portaal aan den westgevel schijnt voor twee torens aangelegd
te zijn geweest , waarvan er slechts een gedeeltelijk is tot
stand gekomen, misschien wel omdat aldaar eene kapel staat,
bekend onder den naam van de Lieve Vrouwekerk.
in den afseheidingsmuur van het koor ziet men eenige vreemd-
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soortige bladen van steen geplaatst, die verondersteld worden het
aanzetsel van water uit eene Ilomeinsche waterleiding te zijn.
Deze kerk is lang en laag van bouw en heeft alleen aan de
zuidzijde een korten kruisarm.
Zijpanden der St. Walburyskerk te Zutphen. Na den brand
en val des torens in 1446 verkreeg deze kerk de tegenwoordige grootte met drie even hooge panden ; denkelijk worden
toen de bogen en bovenmuren der kerk van de 12 de eeuw
doorgeslagen , de oude buitenmuren geheel afgebroken en de
nieuwe ruimer uiteengezet. Deze buitenmuren zijn geheel in
den smaak der 15 de eeuw, en bestaan uit baksteen met ornamenten van zandsteen. De kruisarmen zijn zeer lang en
zonder groote ingangen. Alle gewelven zijn van steen en met
kruisribben voorzien.
De koortrans is vijfzijdig gesloten met kapellen ; in het
midden bevindt zich eene groote, langwerpige, zevenzijdige kapel. Daarbij is een laag overwulfd vertrek tot boekerij dienende.
In deze nieuwe deelen worden de gewelfribben gedragen
door drie staven met bladkapiteelen , die zoowel tegen de
buitenmuren als tegen de pilaren zijn aangebragt.
De toren, hoewel slechts half voltooid, schijnt tot de eerste
tijden der Germaansche bouworde gebragt te moeten worden ;
hij is van zandsteen en rust op vier pilaren der oude kerk.
De vermelde brand en val des torens zal dus alleen van de
houten spits verstaan moeten worden.
St. Laurenskerk te Rotterdam. Gebouwd van 1412 of 1449
tot 1472 , is zij eene ruime kruiskerk, voorzien met kapellen
naast de zijpanden , doch niet in den koortrans , en ronde
zuilen met bladkapiteelen en achthoekige voetstukken. Aileen in
de zijpanden zijn de gewelven van steen ; ook schijnt het middelpand nimmer voor een steen gewelf bestemd te zijn geweest.
Koor en trans zijn met vijf zijden van den tienhoek gesloten. Op de kapelmuren vertoonen zich halfronde pilasters
of belegstaven , van welke cenige kapiteelen met dieren en
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beelden versierd zijn. De vensters zijri klein , behalve de
twee in de gevels der kruisarmen.
Tegen de bovenmuren zijn drie dunne staven aangebragt ,
en in het koor 44n zwaardere staaf , die alien op de zuilenkapiteelen rusten en de stijlen der houten balken dragen.
Uitwendig is de kerk geheel van baksteen , met gehouwen
steen op de hoeken. Tegen elk der vier hoeken van de
kruisarmen bevindt zich een achthoekig traptorentje.
De zware toren is onvoltooid , doch voor bet grootste
gedeelte van gehouwen steen en in den fraaisten Germaanschen smaak gebouwd. In de 17 de eeuw werd hij van
onder zeer versterkt.
St. Laurenskerk le Wees p. Deze kerk , ingewijd in 1462 ,
bestaat geheel uit baksteen , heeft geene kruisarmen , en is
eenvoudig doch niet onsierlijk van bouwtrant. Hare gewelven
zijn niet van steen , hetgeen ook niet tot het plan van den
aanleg schijnt behoort te hebben. De zuilen zijn rond met
bladkapiteelen en achthoekige voetstukken voorzien. Het koor
is zonder zikianden en met drie zijden van den achthoek gesloten. Aan de zuidzijde bevindt zich een verwulfd ingangsportaal.
De toren, hoewel bijna geheel van baksteen, heeft den bouwtrant der 12 de eeuw met rondboogjes en lancetvormige bommelgaten en is dus blijkbaar het overblijfsel van eene vroegere kerk.
Het koor is afgesloten door een fraai koperen hek in den
Germaanschen smaak.
St. Stevenskerk le Nijmegen. Naar luid van oorkonden zoude
deze kerk in 1273 ingewijd zijn. Van dezen tijd schijnt
echter alleen het westelijk gedeelte overig te zijn , dat vierkante pilaren heeft met inspringende hoeken, waarin zich ronde
staven met kelkvormige kapiteelen bevinden. De toren staat
in de kerk , en is meermalen verbrand en op de kerk gevallen , als in 1429 en 1566 ; hierdoor is ook het westelijk gedeelte der kerk zoodanig hersteld, dat men er uitwendig bijna
geen oorspronkelijk metselwerk meer aan ontdekt.

— 135 —
Volgens den bouwtrant te oordeelen , schijnt het geheele
koor en kruis in de 15 de eeuw nieuw gebouwd te zijn, hoewel
de grondvorm dezelfde gebleven kan zijn ; hij is die van een
Grieksch kruis , want wegens de steile helling van den grond
schijnt men het westeinde der kerk niet te hebben kunnen
verlengen. Hierin komt deze kerk met de Hooglandschekerk
te Leiden overeen, waarmede zij ook de bijzonderheid gemeen
heeft , dat de kruisarmen twee rijen pilaren en dus zijpanden hebben:
Het koor is met drie zijden van den achthoek gesloten en
de trans is zevenzijdig , bevattende even zoovele vijfzijdige
kapellen ; naast het koor zijn nog eenige andere kapellen ,
ook bevindt zich aldaar aan de zuidzijde de gewelfde sacristie,
nu kerkenkamer. De pilaren in het koor hebben een ovalen
kern met drie ronde staven, die aan den karat van het groote
pand gladde , kelkvormige kapiteelen hebben , welke in de
zijpanden met bladen versierd zijn.
In het kruis is de kern der pilaren rond en voorzien met
ronde en peervormige staven , de kapiteelen dezer pilaren zijn
even als die in het koor te Arnhem , en gelijken naar gevlochten korfjes. In de zijpanden vindt men verschillende
bladkapiteelen. De basementen van deze staven zijn verschillend bewerkt , en met striate (spiralen) en overhoeksch geplaatste vlakken enz. voorzien , doch alien naar den laatsten
Germaanschen smaak.
Uitwendig heeft de kerk veel geleden , te meer daar de
muren uit den zachten Maastrichtschen mergelsteen bestaan ;
de nog overig zijnde ornamenten , zooals aan het gekoepelde
ingangsportaal aan het einde van den zuidelijken kruisarm ,
toonen , even als de versierselen binnen de kerk , den smaak
der 15 de eeuw aan.
Hoewel het gewelf van het middelpand van hout is en in
de laatste jaren vernieuwd en gestucadoord werd , schijnt de
kerk evenwel van hare stichting of , voor gelijkhooge gewely en aangelegd , en dus niet veranderd te zijn.

--136-Het koor is besloten in eenen muur , inwendig met staven
en tootboogjes versierd. Aldaar ziet men de fraaije tombe
van Maria van Bourbon , gemalin van Adolf van Gelder , gestorven in 1469.
St. Laurenskerk to Alkmaar. Zij word gesticht na 1470 in
plaats van twee kleine Parochiekerken, welke toen afgebroken
zijn , en is waarschijnlijk zonder oponthoud gebouwd , dewij1
er in hare onderscheidene deelen geen verschil van bouwtrant
gevonden wordt.
Zij is eene fraaije kruiskerk , hebbende ronde znilen met
bladkapiteelen en achthoekige voetstukken ; naast het ruim
bevinden zich kapellen en op de kapelmuren, halfronde pilasters, die de helft hebben der dikte van de zuilen. Het ruim
is zes , en het koor vijf zuilen lang , de kruispilaren bestaan
uit halfronde en platte pilasters , al de zuilen en pilasters zijn
van kleine stukken zandsteen gemetseld. In den koortrans
ziet men gedeeltelijk halfronde staven , gedeeltelijk draagsteenen met figuren en maskers , waarop de gewelfribben nederkomen. Aileen de zijpanden hebben steenen gewelven , terwijl het houten gewelf van het middelpand beschilderd is ,
ofschoon in lateren smaak. In de ronding van het koor was
nog voor eenige jaren eene voorstelling van het laatste ooideel to zien. Het koor en de trans zijn vijfzijdig gesloten.
Alle bovenmuren zijn van gehouwen steen, doch zonder ornamenten. De vensters hebben het steenen vlachtwerk behouden.
Naast het zuidelijke kruispand is een ingang, onder een
portaal met twee ronde zuilen ; daar boven bevindt zich een
gebouw waar de stedelijke bibliotheek was, en daarbij is naast
het koor de kerkmeesters kamer, een gebouw in lateren smaak.
In den koortrans wordt een ingang met portaal in den style
flamboyant gevonden. In het koor staat de verhevene graftombe van graaf Floris V uit baksteen vervaardigd en smakeloos beschilderd; daarboven ligt eene ronde witte plaat, voormet den Hollandschen leeuw en een randschrift ; zij is gebroken en zonder twijfel ouder dan de kerk. Ook hangen in de
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kerk eenige goed geschilderde stukken , voorstellende de werken der barmhartigheid, met het jaartal 1504.
Groole- of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Zij werd omtrent
1480 gesticht bij een klooster der Predikheeren , en is , gelijk de overige stedelijke kerken in Friesland, geene kruiskerk.
Haar koor is zonder trans en vijfzijdig gesloten , hare zuilen
zijn rond zonder bladkapiteelen. Deze kerk schijnt voor steenen gewelven aangelegd te zijn, die alleen in de zijpanden
tot stand kwamen , en is geheel van baksteen.
Gelijk vele kloosterkerken heeft ook zij geen toren aan den
westgevel 1).
1- Koor der St. Maartenskerk le Groningen. Dit koor is
waarschijnlijk in de tweede helft der 15 e eeuw , misschien te
gelijk met den toren en de beide ronde zuilen aan het westeinde der kerk , gebouwd. Het middelgewelf is zeer hoog en
zonder springbogen , zoodat het reeds met ankers en banden
is moeten ineen gehouden worden . Het heeft ronde zuilen
met twaalfhoekige voetstukken , loch zonder kapiteelen , die
in de koorsluiting zeer digt, bijeen stain. Deze bestaat nit
zes zijden van den twaalfhoek , het geheele gebouw is van
baksteen en heeft steenen gewelven.
Zijpanden der Oudekerk te Amsterdam. Volgens den bouwtrant to oordeelen , moeten deze zijpanden in de 15e eeuw
gemaakt en de kerk daardoor aanmerkelijk vergroot zijn. Zij
bevatten eenige mime kapellen , waarbij men fraaije bundelzuilen met bladkapiteelen vindt ; aan den noordkant is cone
groote kapel of Lieve Vrouwe-koor ; het een en ander is
voorzien met houten gewelven, bijna evenhoog als het middelpand, terwijl de toren van nog later tijd is.
St. elanskerk le Gouda. Zonder twijfel is deze kerk ook uit
het laatst der 15 de eeuw , daar aan den buitenmuur van het
koor dit opschrift staat to lezen : » Hedt our is gefoundert 1485,"
4) Deze kerk is eene gewone Kloosterkerk en niet verbazend groot
gelijk door eene drukfout gezegd wordt in mijn stukje over de Friesche
kerken, in de vrije Fries voor 1847.
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en de stichting eener kerk gewoonlijk met het koor begon.
Zij is zeer groot en voorzien met dubbele zijpanden , die
even breed zijn als het middelpand. Het ruim heeft zeven
zuilen in de lengte , die verder van een staan als het schip
breed is , en het koor vijf zuilen. Zij zijn dun en met
bladkapiteelen en achthoekige voetstukken voorzien. Be bogen zijn, wegens de groote spanning , niet puntig maar cond.
Alle gewelven zijn van hout, ook schijnt de kerk nimmer voor
steepen gewelven aangelegd te zijn. Het middelpand is een
weinig boven de zijpanden verheven.
Uitwen.dig zijn de muren van gehouwen stee p , doch zonder ornamenten. De toren is laag en in den laatsten Germaanschen smaak.
In de beschrijving der stad Gouda van 1713 wordt gezegd,
dat de kerk op houten grondvesten gebouwd is , die zich tot
een stuk wegs op het marktveld uitstrekken: waarschijnlijk is

het dus roosterwerk.
In 1552 verbrandde deze kerk te gelijk met den toren ,
doch schijnt in denzelfden smaak herbouwd te zijn.
ZESTIENDE EEUW.
Koor der St. Martens- of Lieve Prouwe-kerk te Harderwijk.
In het jaar 1503 verbrandde deze kerk met genoegzaam de

geheele stad. Van het ruim der kerk zijn slechts twee bogen
weer overig , daar de hooge toren in het begin der 19° eeuw
instortte en de kerk zoo beschadigde , dat men haar grootendeels moest of breken.
De bouwtrant van het koor en de beide kruispanden ,
schijnt uit den laatsten tijd der G ermaansche bouworde te
zijn ; zij zijn dus misschien na dien brand geheel vernieuwd
geworden. Het is even als het ruim geheel van baksteen met
lage bovenmuren, zoodat de gewelven der zijpanden tot steun
van het middengewelf dienen . De smiting van het koor is
vijfzijdig en die van den trans zevenzijdig, beide zijn onregel-
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matig en veel platter dan de halve cirkelboog. De zijpanden
hebben kapellen , loch de trans slechts binnenwaarts geplaatste steunbeeren. De zuilen zijn rond met achthoekige voetstukken en met in den smaak van een kraus of wrongel verschillend bewerkte kapiteelen. Om het koor staat een fraai
steenen hekwerk. De gewelven zijn van steen en fraai bewerkt. De kruispilaren hebben aan den binnenkant groeven
en lijsten in den smaak van die der kerk to Arnhem, en aan
den kant der zijpanden halfronde pilasters. Het ruim der kerk
was lager dan het koor , en had eenvoudige vierkante pilaren
en steenen gewelven.
St. Catharinakerk to Utrecht. Dit godshuis werd gebouwd
in 1524 door de ridders van St. Jan , nadat Karel V hunne
kerk en hun convent nabij de St. Catharijne poort gelegen ,
tot stichting van het kasteel Vredenburg in bezit genomen, en
hun in plants daarvan het Carmelitenklooster gegeven had. Zij
is eene tamelijk groote kerk met kruisarmen, die niet langer
zijn dan de breedte der zijpanden. De steunbeeren staan inwendig, de zuilen zijn rond en voorzien met fraaije bladkapiteelen en achthoekige voetstukken. Het koor is lang, zonder
zijpanden en wordt met drie zijden van den achthoek gesloten.
Alle gewelven zijn van steen met eenvoudige kruisribben. De
kerk is van baksteen met zandsteenen ornamenten , op welke
men hier en daar het wapen ziet der ridders van St. Jan.
Zij heeft geen toren en aan den westgevel zijn sieraden , die
reeds de ontaarding van den Germaanschen smaak aantoonen.
Vergrooting der St. Plechelmuskerk to Oldenzaal. Na den
grooten brand van Oldenzaal in 1492, word de kerk in 1525
vergroot door het wegbreken van het zuidelijke zijpand en de
koorsluiting. Men maakte toen dit pand zoo breed als de
kruisarm lang is , en even hoog als het middelpand , terwijl
men tegenover de groote pilaren half achthoekige pilasters
plaatste , die zware bogen tot ondersteuning der gewelven
dragen. Ook het koor werd toen bijna eons zoolang als het
oude gemaakt en met den halven achthoek gesloten. Uitwen
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dig zijn deze nieuwe deelen geheel van Bentheimer steen ,
doch zeer eenvoudig.
Ongeveer van denzelfden tijd en in denzelfden smaak schijnt
de vergrooting der kerk te Ootmarsum to zijn.
Koor der St. Janskerk te Utrecht. Het werd gebouwd in
1556 na de slooping van het oorspronkelijke koor. TJitwendig
is het van tufsteen met eenige hardsteenen ornamenten. Het
is vijfzijdig nit den tienhoek gesloten , heeft geen trans, maar
eene driezijdig geslotene kapel aan elken kant. Inwendig
worden schoone vormen gevonden en tusschen de vensters
breede penanten, op welker midden eene ronde afgeknotte
staaf de gewelfribben draagt ; deze zijn in denzelfden smaak
waarin die in de kruisarmen van de St. Janskerk te 's Hertogenbosch bewerkt zijn.
St. Janskerk le IPA bij Duurstede. Hoewel er to Wijk bij
Duurstede voor 1366 eene kerk moet gestaan hebben, schijnt echter de bouwtrant der tegenwoordige met den onvolbouwden toren
geheel tot het laatst der 15 de of tot de

16 de

eeuw te behooren.

De kerk is niet volbouwd , daar het koor geheel ontbreekt
en nimmer schijnt bestaan te hebben , terwijl de steenen gewelven wel aangelegd , maar alleen in de kruisarmen en het
noorder zijpand tot stand zijn gekomen. Zij heeft ronde zuilen
met achthoekige voetstukken en kapiteelen met een krans
van lofwerk , waartusschen koppen en draken gezien worden.
De bovenmuren zijn laag en voorzien met nissen in plaats
van vensters , waartusschen de draagsteenen voor de onvoltooide gewelven zich bevinden. Volgens een in de kerk hangend bord, zou de toren naar het voorbeeld van den Utrechtschen Dom gebouwd zijn geworden. De geheele kerk is van
baksteen.
Ter bevestiging dat aan deze kerk in later tijd nog gebouwd
werd , client een brief , aangehaald in de Kronijk van het
Historisch Gezelschap te Utrecht, Jaargang 1846, bladz. 141,
waarin op dato 22 Junij 1500 gesproken wordt van zekere
gelden aan de kerk te Wijk tot hare herbouwing gemaakt.

AANTEEKENINGEN.

No. 1. Het houten kerkje, dat in 1381 to Delft gezet
werd , was van houten en horde wegen ende met houten pilairne
in het midden en doirgaende gedekt met rid.
Het stond oost en west, doorgaende even breed , zoodat aan
het oostereind drie autaren naast elkander stonden , waarvan
het hoog autaar in het midden zich beyond.
(Beschr. van Delft bij Boilet , 1722).
No. 2. Bij het lezen van de charters bij van Mieris, Bondam en anderen, is het mij der opmerking waardig voorgekomen, dat vele van de tegenwoordig bestaande dorpen reeds in
de llde en 12 de eeuw daarin vermeld worden , ofschoon in
deze tijdperken de bevolking veel minder talrijk dan tegenwoordig moet geweest zijn.
Ook vindt men veelal van de plaatsen het eerst gewag gemaakt omtrent den tijd , welke ook door den bouwtrant van
die kerken wordt aangewezen, welke later niet vernieuwd zijn
geword en .

-142-Zoo ziet men b. v. uit Bondam (Charterboek, blz. 189), dat
Hoevelaken in 1132 nog eene weinig bewoonde , veenachtige
streek was , om welke reden het aan de aldaar vionende menschen, zoolang zij zelve geen kerk hadden , vergund werd om
te Leusden te doen doopen, begraven en godsdienst te houden.
Niet lang daarna moet de Hoevelaaksche kerk gesticht zijn ,
daar hare bouwtrant tot dien van de tweede helft der

12de

eeuw behoort. Zoo wordt ook de kerk te Warnsveld gezegd
in 1121 aan het kapittel van St. Pieter te Utrecht geschonken
te zijn , en ook deze heeft den bouwtrant van dien tijd.
No. 3. Aan vele kerken uit de 11 ae eeuw vindt men zeer
groote blokken tufsteen en raw metselwerk. In den regel kan
men deze voor de oudste houden , want met de

12 de

eeuw

worden de tufsteenen zorgvuldiger behakt en kleiner. In
Drenthe, zooals te Odoorn en Emmen , worden aan de kerken granietblokken gevonden, die van de hunnebedden afkomstig zijn. (Zie Drentsche Oudh. van Dr. Janssen , blz. 15).
No. 4. Oorspronkelijke en onveranderde , plat geslotene
koren worden to Houten gevonden (van tufsteen en denkelijk
uit de llae eeuw), te Leersum, 1Vieteren en Est (van baksteen
en uit de 12 de eeuw). Volgens berigten moet er te Waalre in
Noord-Brabant ook een bestaan. De kerken uit de 12 de eeuw
te Hoevelaken en Warnsveld hebben oorspronkelijke en driezijdig geslotene koren. Ook in de 15 de en 16 de eeuwen bouwde
men nog wel platgeslotene koren , zooals te Zoelen en
Oestgeest.
No. 5. Ofschoon voor het begin der 12 e eeuw de aanzienlijke steden in ons land zeker minder talrijk dan in de
latere middeleeuwen waren , zoo moeten onder anderen Zutphen , Deventer , Zwolle , Oldenzaal en Ootmarsum welvarende plaatsen en meer dan doopen geweest zijn , hetgeen
men afleiden kan nit de aanzienlijke kerken en kapittels, die
aldaar in de ll e en

12 e

eenw gesticht zijn. Zutphen toch

verkreeg in 1190 stedelijke regten , terwijl Oldenzaal in het
begin der

13 de

eeuw melius oppidum illiu8 viciniae et bene fir-
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maim et munitum genaamd wordt. (Zie Bondam, Charterboek,
op die jaren).
No. 6. Dikwijls vulde men de muren , waarvan de bekleeding uit tufsteen bestond, met keisteenen op, waartusschen
de tras vloeibaar gegoten werd ; ook bestonden de fondamenten menigmaal uit dit gegoten werk 1).

Een voorbeeld hiervan ziet men in de overblijfselen van de kapel op den Wageningschen berg.
No. 7. Men schijnt hieruit te moeten afleiden , dat het
koor der Domkerk met zijn autaar voor het gebruik der
kanonniken afgesloten. was , gelijk men dit meermalen in

bgroote kerken aantreft.
In de St. Mariekerk was ook een oxaal , hetwelk in 1545
hersteld werd door Johan Oem , een inwoner van Utrecht ,
naar het plan van den kanonnik Johan Scorel , hetgeen 300
Philips guldens kostte.
(Matthaeus , t. a. p. biz. 146).
No. 8. In het Zeeuwsch jaarboekje Nehalennia voor 1849,
vindt men eenige aanteekeningen, waarin het verschil van oorkonden , ten aanzien van het stichtingsjaar van eenige kerken
in Middelburg, opgegeven wordt. Dit verschil is mijns inziens
zeer goed to verklaren , zonder dat daarom nog de oude bescheiden te mistrouwen zijn. De meeste kerken toch zijn
meermalen verbouwd en vergroot en deze verbouwingen worden gewoonlijk als nieuwe stichtingen , die op nieuw ingewijd
werden, vermeld. Hoewel men dus de gebouwen vernieuwde,
zoo bestond er gewoonlijk vroeger reeds eene kerk met hare
goederen en regten. Op deze wijze kan te Middelburg zeer
wel in 991 de eerste St. Maartens- of Westmonsterkerk gesticht zijn , doch daar deze zonder twijfel zeer klein was ,
zal het gebouw in den loop der eeuwen herhaalde malen vergroot zijn, waardoor vermoedelijk het oorspronkelijke kerkje

4) Utrechtsch tijdschrift voor 4840, biz. 225.
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geheel verdween , terwijl deze vergrootingen nu als nieuwe
stichtingen vermeld worden.
No. 9. Sommige kloosterkerken waren dubbel (Doppelkirchen)
namelijk, met twee gewelven boven elkander. Zoodanig eene
was er bij het klooster Ten Hage bij Eindhoven en bij het
Minderbroeders klooster te Amersfoort , alwaar een gedeelte
van het onderste gewelf nog bestaat en door de kleine yensters veel overeenkomst met eene crupta heeft.
Beide deze kloosters waren in de 15 d0 eeuw gebouwd.
No. 10. Kloostergangen worden ook wel genaamd ambitus
ad pera,qendas processiones (zie Geschichtforscher der Alterthiimer am Niederrhein , Theil. , Seite 41). De opene plaats
binnen eenen kloostergang heet in het Duitsch Klosterhof. Die
bij den Dom te -Utrecht was voorheen met glasvensters en
vlechtwerk voorzien.
No. 11. De oorzaak van de zoo menigvuldig voorkomende
vergrooting der koren is zonder twijfel in den toenemenden
rijkdom der kerken gelegen ; bij de verfraaijing toch kwam
dan het koor , als de heiligste plaats , natuurlijk het eerst in
aanmerking. Dikwijls werd ook bij het koor eene nieuwe
sacristie (gervenkamer) gebouwd , die dan tot meerdere bevelliging der gelden en kostbaarheden verwulfd was.
No. 12. Het gevoelen geopperd in de beschrijving der St.
Walburgskerk (Groninger Yolks-alm. voor 1843) , dat deze
kerk eene kapel van het Groninger huis geweest is , verkrijgt
meer waarschijnlijkheid als men in aanmerking neemt, dat de
Munster te Aken de kapel 'was bij het paleis van Karel den
Grooten , en de kapel te Nijmegen ook bij het slot of paleis
aldaar behoorde.
No. 13. Genoodzaakt zijnde in dit overzigt de verschillende
deelen der Middeleeuwsche gebouwen aan te duiden , welke
in ons land nog geene bepaalde benamingen hebben verkregen,
moesten wij daartoe deels woorden uit andere talen overnemen,
deels eenige nieuwe gebruiken, welke de aan te duiden deelen
het best voorstellen konden; terwiji het raadplegen van oude
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gesehriften meestal oude benamingen aan het lieht bragt , die
tegenwoordig niet goed peer begrepen zouden worden. Immers wie zoude nu onder blaasbalch het bovenste gedeelte
van cen puntbogig venster , of onder harnas het steenen vlechtwerk aldaar verstaan 9
Van deze oude woorden hebben wij echter behouden : basement voor het veelhoekige voetstuk eener zuil , trans voor
den omgang (Umgang) van het koor,, en panel voor het deel
eener kerk , dat door pilaren of zuilen van de andere gedeelten gescheiden is. Wij hebben dit woord liever gebruikt
dan het meer bekende schip (Schi ff , nef , nave) , welke benaming in onze taal voor een gedeelte van een gebouw niet zeer
gepast schijnt.
Wij laten her de uitlegging van eenige minder bekende
woorden volgen , welke wij gedeeltelijk aan de welwillende
mededeeling van den heel W. N. Rose , stads-architckt to
Rotterdam , verschuldigd zijn.
Beleyslaven, bogen (Tores) : staven of bogen waarmede de
pilaren, deuren , vensters en hunne bogen versierd zijn ; zij
zijn meest rond of achthoekig.
Booglijst (Bogenfries) : lijst door ronde of puntige boogjes
gedragen.
Bovenkerk (Emporkirche) : galerij boven de zijpanden, even
breed als deze.
Dweryzuil (Zwergsaul): kleine zuil , uit- en inwendig aangebragt , los van den muur of als pilaster.
Frontispice (Frontaal) : punt boven de vensters en deuren.
Gordelzuil — staaf: zuil of staaf die met een of meer ringen
voorzien is.
Kruiskwadraat: de plaats cener kerk waar de kruisarm het
middelpand doorsnijdt , het middelpunt van het kruis.
Kruispilaren : de vier pilaren welke het kruiskwadraat insluiten.
Kruisarm (Queerschiff, Transept) : wij hebben deze Hollandsche benaming behouden, dewijl zij den dwarsarm van een
10
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kruis , zijnde den grondvorm der meeste groote kerken , aanduidt ; even goed zoude misschien zijn dwarspand.
Kloostergang : overdekte gang bij collegiale kerken en kloosters , om een vierkant plein (Klosterhof, claire).
Toolboog : boog welke in den vorm van een geheel s of half
klaverblad versierd is.
ITerder hebben wij , met weglating van het woord kolom,
als meer in de Italiaansche bouworde to huis behoorende,
het woord pilaar gebruikt voor hoekige en zwil voor ronde
steunsels der gewelven , gelijk ook ruin voor het geheele
westelijk gedeelte eener kerk, in tegenoverstelling van koor
voor het oostelijk gedeelte.

VERHAAL VAN DE INNEMING DER STAD AMERSFOORT IN HET JAAR 1629 , GESCHREVEN DOOR
DEN HEER Mr. WILLEM VAN DAM , BURGEMEESTER DIER STAR , IN ZIJNE GEVANGENIS DEN 20 AUGUSTUS VAN
DAT JAAR.
Nedegedeeld door Dr. N. P. VISSCHER.

Den 4 Augustus 1629 werd de stad Amersfoort door den
graaf Montecuculi ingenomen. Hij had zich met een leger
van 14,000 man keizerlijke troepen bij graaf Hendrik van den
Berg gevoegd , die aan het hoofd van eenige Spanjaarden met
hem door de Veluwe in het Sticht was gedrongen en daags
te voren voor de stad Amersfoort verscheen. De bevelhebber
Tertulliaan van Dorp oordeelde bet beleg niet te kunnen volhonden , zoodat de stad bij verdrag werd overgegeven. Hoewel de stedelijke regering aan Montecuculi eene aanzienlijke
somme gelds tot afkoop der plundering had gegeven , werd
evenwel deze stad deerlijk geteisterd en geplunderd. De schade
hierdoor berokkend werd op meer dan f 70,000 begroot.
Nadat de vijand op den 24 Augustus de stad verlaten had ,
werden verscheidene personen , die tot de overgave hadden
medegewerkt , door den raad van state in hechtenis genomen,
in regten vervolgd en met ballingschap en geldboeten gestraft.
Onder dezen bey ond zich de burgemeester der stad, mr.
Willem van Dam , welke in zijne gevangenis het navolgend
10"

— 148 —
stuk heeft opgesteld , waarvan het notarieel afschrift zich thans
onder mijne berusting bevindt en hetwelk mij ter mededeeling
niet onbelangrijk voorkwam, omdat het een omstandig verhaal
behelst van al hetgeen deze overgave betreft.
Dit handschrift is van den navolgenden inhoud ;
Omme te bethoonen , dat ik valschelijk beschuldigt en wtgecrete werde voor een verrader , ook van gelijken our van
onse andere actien redenen te geven , staat te letten.
Dat alhier in consideratie komt. Vooreerst, offer ecnige communicatie met de viandt bij mij ofte met mijn weten gehouden is , en diensvolgens ten tweeden , off er ergens eenige
malitie gepleecht zij. Ten derden , of in de maniere van
procederen wij ons te buite gegaan. hebben. Ten vierden ,
of de noodt niet was vereijschende sodanig accoord. Opt eerste
segge ick, dat mijn groot ongelijk geschiet, niet alleen daarin,
dat bij de gemeente mij nageseyt en opgedigt werdt eenige
verraderie of correspondentie, maar ook daarin, dat sulx tegen
mij gedigt werdt, die altijt een patriot van 't landt, een voorstander van deese en een viandt van de Spaansche regeringe
en haar voorneemen geweest ben. Ik geloove niet , dat de
heere staters van Utrecht of iemand van de genen , die mijn
actien en comportementen bekent sijn , sulk gevoelen van mij
hebben ; ik mene ook dat de heeren raaden van staate hen
sulx alrede ontgeven. Op 't tweede segge ik , dat er bij mij
of mijn weeten geene malitie gepleecht is , als sijnde mijn
ogenmerk geweest in 't toestemmen van het geene de magistraat
goed. vondt , alleenlick de gemeente van een onvermijdelijke
miserie to praeserveeren, en dat het yolk van oorloch ten dienste van de landen mogte blijven to procureeren. In andere
gevalle soude ik mij wel gewagt hebben hertwaarts aan te begeven , daar wij alleen onse rijse na toe aangelijt hadden ,
omme ons tot defentie teegens alle calumnien voor de heeren
staaten van Utrecht to presenteren , waar over ik mij selfs ook
niet ontsien en bebbe, met vier schepen vol yolks uit de Eem
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kornende , met het boot van de voorleggende oorlog scheepen
mij te begeven na de heeren van de admiraliteijt , te weten :
dr. Op ten Oort en cone van Edam , en mij bij Naar E.
bekent te maaken, daar ik andersints wel middelen van eschapperen sonde hebben kunnen vinden , en ook soo wel omme
na den Jisel en Wesel als ander weechs to gaan. Op 't derde
.(eerst premitteerende dat het solve alles bij den raadt geschiet
sijnde , ik daar niet wijders van hebbe te verantwoorden , als
voor soo veel ik gehouden ben redenen te geeven van mijne
opinie ende toestemminge) moet geweten sijn , dat wij voort
na 't overcomen van de viandt op de Veluwen alle mogelijke
devoiren van assistentie hebben gedaan. Eerst is 't bij mij gescliiet als wesencle ordinaris compareerende in de gedeputeerden staten van Utrecht, die ik seer perplex en van onse defentie despererende bevonden. Daar na zijn de burgemeesteren
de Goijer en Westrenen aan deselve heere staten en voort
meede aan die van Amsterdam gecommitteert geweest , die ook
van de heeren staten van -Utrecht brieven van credentie aan
sijn Extie bequamen. Middelertijt ben ik tot -Utrecht medc
gekomen en de novo de gelegentheijd van onse stall geremonstreert, en voort versogt en met levendige redenen aangewesen,
dat de voorgenomene landweeringe niet tot -Utrecht, maar van
de Grebbe naa Amersfoort behoorde gemaakt te werden , en
dat in presentie van de heeren gecommitteerden van Hollandt,
tot procuratie van de defentie van 't landt, merle ter vergaderinge verschenen , waar op eijndelijk geresolveert wierde de
landweeringc bij provisie bij Utrecht te beginnen en daar na
ook t' Amersfoort te maken , soo de viandt hen voor een
stadt mogte engageren en tijdt geven. Ik hebbe mij doen
ter tijdt als meermaals te vooren , en ook daar na beclaacht,
dat wij als ledematen van een lit afgesnede en ten proije van
den viandt gestelt worden. Ik hebbe ook ter solver tijdt
voorgestelt, hoe wij ons in tijdt van belegeringe soude hebben
te dragon, dog geen finaal antwoord daar op bekomen. Altijdt
daar vooren en daar naa hebt men ons gestelt , als een plaatse
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die niet defensibel was , ende dat de staten meninge was
('t waren de woorden van de heer Berck, den selven voormiddag mij in 't particulier toegesproken) dat men alle het goed
met vrouwen en kinderen nit de stadt sonde verbrengen. Het
worde altijdts bij de heeren in 't collegie soo gediscoureert ,
dat Amersfoort tegens eene belegeringe niet houwbaar en was.
De burgermeester de Goijer en ik in plaats van Westrenen,
die het seer gedaan hadde , sijn versogt ende gecommitteert ,
om met de voors. brieven van credentie na sijn Ex tie te gaan
tot verwervinge van assistentie , dog te vergeefs , alzoo sijn
Extie t volek van den Bosch niet konde missen , en ook niet
gerade vonden het y olk te versprijden , ten eijnde het niet
bij troepe geslagen mogte werden, dat het ook in een plaats
niet defensibel wesende als Amersfoort ligtelijk bij een accoordt niet t' onbruik voor de landen dienste gemaakt mogte
werden. Dat wij , vragende hoe wij ons op de aankomste van
de viandt soude hebben te dragen , voor antwoord cregen ,
» indien ik spreken soude op sijn soldaats, of waart gij soldaaten , ik soude seggen , vegt dat gij berst , maar nu sijt gij
burgers ," en voorts trok hij sijnen schouderen op , en voorts
discourerende , dat wij ons met een compositie soude moeten
behelpen, vonde sijn Extie daar niet vreemt van, die ons merle
ten hoogsten recommandeerden alles voort nit Amersfoort te
verbrengen. Dikmaals daarnaa is 't aan de staten van Utrecht
versogt , dog te vergeefs, die de stad altijt stelden niet defensibel te sijn. De landweeringe worde toegestaan , dog to
laat , ende met te weijnig y olks voorgenomen, niet tegenstaande
verschijde instantien bij den heere Strick en mij gedaan. De
heere gecommitteerden van Hollandt en Utrecht quamen ook
twee dagen voor de belegeringe, ons voorstellende de swackhijd van de stad, en urgerende dat alle vivres boven noodtdruft met vrouwen en kinderen verbrogt moeste werden ; wij
ons beclagende van dat wij geabandonneert wierden en presenteerende bij behoorlijke assistentie en hope van uitcomst
goedt en bloet bij 't landt to willen dpsetten , kreegen voor
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antwoordt, dat wij ons niet souden verlaaten op onse couragie,
dat wij onse eijge swakhijd niet en kenden , dat sij onse stadt
wel hidden besien of laaten besien , dat se niet defensibel
was , al waarender ook 4000 is 5000 mannen in , dat men
'tvolk daarin brengende, onbruikbaar soude maaken voor 'slandts
dienste , jn somma bij alle het versoek van assistentie is er
geen andere gissinge gemaakt , als om Amersfoort niet voor
een belegeringe , maar voor een overval te conserveeren ; seggende ook daarbij , dat wij ons soude versien ende wij voorts
ons aanstaande ongeluk beclagende , conde bij de heeren geen
middel van uitcomste vinden , noch.te ook de uitvoeringe van
vivres te wege brengen , alsoo den viandt den aanvolgende
dag omtrent en des daags daarna s morgens voor Amersfoort
vernomen worde , alwaar hij sich eerst met sijn ruiterie aan
't hangen van den berth houdende , en voorts daarentusschen
doende aancomen sijne troupen , stork vijf regimenten te voet
en 36 compagnien paarden , met tien of elf stuks geschuts ,
een trompetter in de stall sondt om deselve op te eijschen.
Hierop ben ik seer gevraacht, hoe de trompetter is binne gecomen , van wien ontvangen , ingelijdt , de poorte geopent.
Ilc hebbe verclaart en moet het als nog verclaaren , dat ik
niet kan bedencken daar anders van to weeten , dan dat ik
met de burgermrs . Hardevelt en de Goijer van 't tinne van
't stadhuijs comende , verstonde , datter een trompetter van de
viandt aanquam. , die ik ook als doen over de markt sag aancomende.
Dit werdt gehouden voor een essentieel poinct , dat ik sulx
niet behoorde to ignoreren , en dat er daaromme lets moeste
onder schuilen. Evenwel kan ik daar niet anders van geheugen. Ik geloove , dat ik niet altijdt to vooren present moet
geweest sijn. Immers altijdt, dewijle hij met kennisse van de
magistraat inquam , behoorde mij zulx genoeg to sijn , om, to
gelooven , dat hij wettelijk ingecomen was. Hier selleenen
de heeren veel uyt to willen vissehen , die mij eerst doende
Bitten op een driestoel sander kussen en bejegenende als erne
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die alrede schuldig was , (dewelke sij nogtans eerst daar op
soude hooren) ; voorts ook hoog interpreteerden , dat denselven trompetter te eeten en te drinken , ook wijn gegeven
wierde , nadat er gevraagt was , wat de manier daar van was
en ons deselve sulx te sijn berigt was. Voorts dat op 't versock bij hem van wegen de generaal gedaan, uijtgesonden
wierde met hem een fles van omtrent drie kannen wijns ,
naa dat wij, te weten: de crijgsraadt ende wij, in welker beijder tegenwoordigheijd de trompetter bij een van de crijgsoverste zijn antwoord gegeven wierde , all doers segge hadde ,
dat wij de stad wilden houden en daarna dat wij ook
nevens die vlesch , cruijdt en loot voor hen hadde en hen
daar mede wilde bejegenen. Veel is er ook van de commandeur gevraacht , of hem de sleutelen en de bewaringe van
de poorten syn toegestaan , of men hem ook in sijn officie
heeft belet , ook mede omme de huijsen en hoven te amoveren en generalik of hij de wallen ook wel beset heeft. `Ik
sijde, mij op de militaire ordre niet te verstaan, ende voorts,
dat bij thijn weeten de sleutelen van de poorten en de bewaringe van dien bij hem nooit met ernst versogt , nogte ook
aan hem toegestaan of gewijgert te sijn , nochte oock dat wij
hem geen belet in sijn officie hebbe gedaan , dat op de defecten bij hem t' mijner instantie schriftelijk geremonstreerdt
bij de magistraat gelet is , dat de hoven tusschen de Camppoort ende 't bruggeken bij hem geurgeert om afgehouden te
werden, en daar na bij de burgers gepresenteert om in tijd van
nood deselve in twee uijren selfs te wallen afhouden , bij deselve ook daar naa omgehouden en geruijmt sijn. In alle gevalle kan mij niets geimputeert werden van 't geene voor de
belegeringe is geschiet ('t welk ik geloove ook wel gedirigeert
te sijn) alsoo ik volgens mijne commissie van de staten gestadich nevens den heere Strick besig was , omme de buijtenwerken , te weten : de lantweer, te bevorderen.
'T werdt ook nauw gesift , dat de magistraat seer becommert was daar over, datter uijt de stad geschoten worde, ter-
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verbieden, indien bij den vijandt geen offentie gepleecht werde,
als menende , dat als dan stilstand van wapenen was.
Op de jnlatinge van de tweede trompetter word ook seer
gecavilleert , dewelke des namiddags een brief van den graaf
van den Berch brachte , met aanbiedinge van alle goede conditien en niemant noch in 't een noch in 't ander te sullen bemoeijen , indien wij gecn gewelt wilden wachten , jn welcken
gevalle hij de grave van Montecuculi geen voorder last hadde
gegeven , dan dat het als dan aan hem soude staan tot jammerlick beklach van vrouwen en kinderen ; dock alsoo ik
onitrent te half Brien een wijnig was gaan slaapen, hoorde ick
te vier uijren de clock luijden , waarop ik mij nae 't stadhuijs
haastende , aldaar vernam van de voors. brief , waar op bij
den raadt als doen goetgevonden wierde te antwoorden delatoorlick aan den graave van Montecuculi , die ik verstonde
den selfden brief hadde doen binne senile, dat men hem, den
raat compleeterende en de saake rijpelijk overwogen sijnde ,
desselfs resolutie soude laten weten ; daarentusschen waren
ofte wierden de huisen buiten de Utrechtse poort aan brand
gestooken bij onse uitgevallene soldaaten , daar bij erne man
dertien dusent gls. beschadigt wierde. Daar was ook een
baterije gestelt met twee stukken spelende , en was do viandt
na op de grachten geapprocheert. Het cruydt wierde soo
schielick gehaalt , dat het te verwonderen was , sulx dat op
die selfde avondt bevonden wierde, van de omtrent 7000 pondt
cruits maar 3700 of 3800 te resteren, en bij continuatic van
sulx schieten en emit halen , in korten tijd al het cruidt
soude hebben geconsumeert geworden , wesende ondertusschen
in aller groote disordre, die niet konde vermijdt worden, onder burgers , waar over so geen absoluit commandement als
wel over de soldaten is , principalick in sulcken gelegentheijd
en plaats , daar men noit te voren van oorloch geweten ofte
beproeft had. De magistraat , Bit alles bemerckende ende siende,
dat de stadt, die te voren geoordeelt was met geen 5000 man
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defensibel te sijn , nu met ses compagnien soldaten , uijtmakende omtrent 600 combatans , niet conde gehouden worden ,
en dat bij opinatreren , fatigus van de borgers en soldaten ,
die alrede alle hooft voor hooft twee dagen continuelijk op de
wal hadden geweest en of branding° van weer huisen tot
veler mine, en evenwel geen secours nog outset te verwachten
was , heeft eenpaarlick goedgevonden met een accoort de stadt
van de aanstaande massacre en pillagie te preserveeren , ende
nog dien avondt een trompetter uijt te senden met brieven
van inhouden , datter twee uijt de magistraat met den generaal souden komen spreeken over de resolutie volgens de
eerste brief bij de magistraat als doen genomen , verhopende
die van de magistraat her mede bij provisie te sullen kunnen
obtineeren stilstand van wapenen voor dien nacht tot ververschinge van de vermoeijde borgers en soldaten. T weick den
crijchsraad gecommuniceerd sijnde, hoe wel in 't eerst wat difficulteerde , mede toegestaan heeft , begerende den commandeur
van de magistraat acte , die hem gegeeven is , contineerende
de redenen, waarom de magistraat nodich achte met den viand
te accordeeren , in welke acte den commandeur mede geinsereert
wilde hebben , dat het cruyt in twaalf uyren soude geconsumeert kunnen sijn , gelijkens gerapporteert was , versoekende
voorts dat de acte , die doen maar voor een minute conde
gehouden werden in 't net en onder 't segel gestelt mochte werden, ende wijders daar na discourerende, of 't cruijdt ook soo
minderde als ons gerapporteert was , is goetgevonden , dat
een seker luitenant , wesende ecn jongman sonder baart , de
ammonitie soude gaan visiteeren , dewelke rapporteerde dat er
nog 37 of 38 tonnekens cruijdt waaren. Aan die van den
raadt het wedervaren met de crijgsraadt gerapporteert sijnde
ende voort eenen Aart van Deuverden , die den heelen namiddag hadde leggen slapen en bij geene deliberatie geweest ,
daar in komende ende sustineerde , dat men van geen accoord
behoorde te spreken, heeft men daarinne niet als met eenpaarige stemmen willen gaan, en 'twerk voor die nagt late berus-
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ten, jn dewelke hij de ronde doende, gesijdt werdt, de burgers
en de ruijters van Chiese seer opgemaakt te hebben. De burgers en soldaten dan nog voor lien nacht alle op de wallen
continuerende , heeft men dan s' morgens bevonden den viand
seer geapprocheert en bij Niunnickendam met een loopgraaf op
de gracht gecomen was, die aldaar op 't nauwste en ondiepste is,
en bij doorstekinge van den dam bij Tinsenmeulen en openinge
van de sluis van dezelve meulen, daar die van buijten airede
meester van waaren, en een uijr of twee genoegsaam droog konde
werden, waar door sij voort datelijk aan de walle hadde kunnen
komen onder benefitie van de baterie op den Wirtenberg gestelt , waar mede men de toorens en steene borstweeringe beschietende , alle der burgers en soldaaten defentie van de wal
sonde hebben kunnen beletten , en ondertussehen de muijr
aldaar seer overhangende en tusschen de booge maar een steep
of anderhalf dik zijnde , doorbrekende , voort daar inne een
mijne hebben. Hiernevens stonden nog vier baterijen , een
agter de meulens , responderende op Swaansdijk , alwaar de
gelegenthijd van de gracht en wal is , als vooren geseijt is ,
nog eene op 't Colffvelt, nog eene in 't hange van den berch,
waarvan met twee halve cortouwen na de Uijtrechtse poort,
die geoordeelt wierdt , niet boven 4 uuren te houden , speelden , en ook drie paarden met een man daar mede geschoten
waaren , ende nog een aan of bij de meulen van Henrich
Evertsen. Dit aldus sijnde ende den viand al meerder en
meerder naerderende, is wederommen in deliberatie gcleijt, of men
de trompetter als nu niet en behoorde uijt te sonde, te meer,
dewijle de burgers seer vermoit wesende , men deselve al veel
van de walle begon te missen , en de saecke voorts met de
crijchsraadt in deliberatie gelijt zijnde ende haar well gevraagt
sijnde , of de stadt te defenderen was , daar de commandeur
op antwoorde , dat men de aanstaande nacht groot perijkel
sonde lopen , en of men wel nog 24 uyren mocht comen te
houden , dat men als dan geen appoinetement soudet kunnen
krijgen , is eijntelick geresolveert , soo wel met inclinatie en
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goetvinden van de crijchsraet als van de magistraat, de trompetter uit te senden , welkers uitgaan bij eenich rappalie daar
eenige van de ruiters en soldaten , die in troubel water sogten
te visscn, fijtelijk belet worde , niet tegenstaande ook daar na
den commandeur met eenige crijchsoversten, nevens den schout
en de twee burgermrs , selfs in persoon met haar aucthoritijt
hem sochten uijt te helpen , die veel drijgementen hoorde en
't scherp op de borst cregen , onder het rocpen , slaat doodt !
Hier quam voort een groote toeloop bij en ontstonde soo groote
confusie, dat de magistraat met de crijgsraadt daar inne uijttermaten bekommert was , vreesende de viant van buijten, die
in bataillie stonde , meer en meer aanquam na de wallen, die
wijnig met burgers als ook soldaten waren version , en van
binnen een oploop en plonderinge , daar alrede bij eenige calissen en soldaten van gesproken en geloert worde, cesserende
voorts 't commandement over het oploopende vergaderde volck,
welkers petal allenskens vermeerderde. Geduijrende dese perplexitijt quam een trompetter van de viant , willende den
commandeur alleen spreeken , en tegen hem seggende , dat
hij , met de magistraat niet meer te doen hebbende , last hebbende om hem alleen to vraagen, of hij de stad wilde opgeven
gelijk deselve commandeur ons relateerde. Hier door ende
ook 't medewerken van veele goede burgers , begonden de
humeuren wat besadigt te werden , en werde toegelaten , dat
onse trompetter voor den viants trompetter buiten reede ; en
alsoo des viants trompetter niet wilde wagten, werde hem een
briefken medegegeven aan de grave van Montecuculi , als dat
wij hadden gecommitteert om met hem te spreken , hij soude
ostagier sende. Des viants trompetter quam weder in de stad,
naa dat onse trompetter ook weder gecomen was , die wel
getracteert was geweest en met een dubbelden ducaat, door
sijn mouw geboogen , vereert was ; ende bract een brief, waar
bij den graave Bede weten , dat wij een burgermr. en eon
hopman soude uitsenden tegens sijn ostagiers. De trompetter
worde ete en drinke voorgezet en na 't exempcl van de viand
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met 4 roose halve pistoletten vereert. Dit werdt seer naauw
gesift , is evenwel niet als ter goeder meninge. geschiet , als
menende , dat het alsoo behoorlijk was. 'T en konde ook niet
doen tot voordeel van den viant oft tot nadeel van de stad.
Ondertusschen heeft men vast eenige conditien beginnen bij
malkanderen op 't papier te brengen, en onder anderen in 't
bijwesen van eenige van de crijchsraadt eenige poincten, haarl.
betreffende , daar mode bijgevoegt , dog hebben ons eyndelijk
doen weten , dat zijl. haare conditien met malkanderen apart
souden beramen en dat wij daar en tussehen letter' wilden opt
geene wij , de stad eijgentelijk aangaande , wilden bedingen ,
waar op bij de magistraat ontboden sijn sestien van de gequalificeerde burgers , als men volgens d'ordonnantie in saake van
swaarc gewigt,e plag te doen , mitsgaders alle de officieren van
de burgervendels en de gantsche saacke en artikelen met haar
gecommuniceert sijnde , ben ik versogt en gecommitteert , niet
tegenstaande ick ernstig versogte geexcuseert te mogen werden,
omme als ostagier in 't leger te gaan , en met den viand te
accordeeren volgens d'jnstructie , breder blijkende bij de commissie aan de heeren van den .raadt van staat overgegeeven ;
die van de crijchsraat committeerden Chiesen en van der Tijen.
Hier op sijn verschijde vragen gedaan , als ook op 't geene te
vooren verhaalt is van de minste circumstantie , of de crijchsraat ontboden was geweest, hoe sterck in getal, wat personen,
of haar hoofd voor hoofd haare opinien gevraagt sijn. Dubitative en veel min ignorative antwoorden worden niet geadmitteert, als doen en ook voorts volgende, men sijde, dat men
't mij wel sonde doen zeggen. Alles worde ten ergste geduit,
en 't geene men meende daar men mij mede sonde mogen
vangen , to boek gestelt , daarbij voegende , dat het feijten
waaren , die niet ongestraft mogte blijven , daar sij nogtans
mijn debat niet eens gehoord en hadden , anders dan dat ick
scijde » na men 't neemt;" seggende, ik behoorde to versoeken
gratie voor rigeur van justicie , erant oinnia arsenii verba , cam
e conirario in poenis benignior interpretatio sit facienda et odia
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restringi debeant ad c6nsequendum liberamen , et in dubio interpretalio facienda sit , ut poena non habeat locum. imo .. interpretatio benignior facienda est , etiain si sit qualis presumtio in
contrarium. et lex . . . permittit subinde interpretationem ipsi qui
actunz facit , ut hac regula locum habeat, veluti si consilium se potest habere ad bonum et ad malum si ille qui dedit tale consilium
potest illud interpretari , quia nomen interpretanti lex ipsa interpretati action in mitiore parte. Peckius ad Reg. Cur.
Reg. 49.
1k dan mit Chiese en van der Tijen gelijk na 't leger gereden sijnde , en aldaar komende , gaf Chiese eerst over, aan
seeckere gecommitteerde de articulen van de crijchsraat, en ick
daarna , die mij van de magistraat mede gegeeven waren ,
sittende te samen in de tent van Montecuculi. 'T overgeven
en de handelinge op mijne articulen , mij meede gegeven, geschieden in haarluider presentie, dog ik weete niet , of sij continuelijk daar bij bleven , jmmers sij hadden kunnen blijven.
Gevraagt sijnde, of ik met Chiese ook hadde gecommuniceert,
aldaar buiten sijnde, en ick mij bedenkende, niet bevonde dat
de memorie mij als noch jets seekers konde suppediteeren ,
wilde men geen dubitatie admitteeren , seggende , men soude
het mij wel doen seggen , soo dat ick ten lesten protesterende,
dat ick rondt en opregt na mijn beste wetenschap mijn verklaring deede , sijde , u laat dan de verklaringe cathegorijk
wesen , dewijle het soo moet sijn , ende stelt het soo het
mij meest nadeelig sal konnen wesen ," stelt men gelijk ook
gedaan is , de articulen tusschen des grave gecommitteerdens
en mij beraamt sijnde , hebbe ik voorgenomen , ende 't eene
getekent op 't behaagcn van mijn principaalen, als 't ander bij
den grave absoluijt getekent en toegestaan en mij in handers
gegeven was, met besprek, dat ik mijn principalen alles soude
rapporteeren , en in cas van approbatie de articulen, in 't net
gestelt en bij de magistraat getekend, selfs soude overbrengen.
Dog alsoo het tegen den avond liep , e begeerde de graave soo
lang niet te wagten, en 't is eijntelijk daarbij moeten blijven ,
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dat ick soude gaan rapport doen en de resolutie van de magistraat mondelink hem komen seggen en in cas van approbatie te
procureeren, dat het contract in 't net gestelt , en bij de magistraat getekent mij mogte nagesonden worden, waar na ik buijten soo lange soude wagten. Rapport gedaan hebbende, en alles
bij de heeren seer goetgevonden sijnde , ben ik met advijs van
de heeren weder na buiten gegaan , omme beschijt te seggen,
na dat op 't schijden van den raadt mij bij ses of seven gerecommandeert wierde , dat ik soude tragten de grave te inducere , ten eijnde hij zijn yolk nog dien nagt niet in de poorten wilde doen komen, waar toe ik buijten mijn best doende,
niet konde obtineren , seggende hetselve aan een van de raad
als doen mede buyten sijnde , ende nog in sijn praesentie te
vergeefs instantie doende bij den graaf en begerende , dat hij
't selfde binnen wilde gaan seggen. 1k blijvende voorts bij den
graaf en sijn officieren aan de meulens buiten de Utrechtse
poort staan , quamender eenige compagnien op 't velt tusschen
de Utrechtse en Slijkpoort, ende voorts haar naar de poorten
begevende., vernamen wij dat sij daar in raacten tot mijne
verwonderinge. Gevraagt sijnde , of ik dit mede toestond ,
hebbe geantwoordt , dat ik het contracte moste toestaan. Hier
maacte men voort illatien, hoe slegte saak dat het was , garnisoen in te laten , voordat het contract getekent .was , maar
hebbe het gesulveerd , dat de grave van Montecuculi 't contract
absoluijt getekent en toegestaan had , dat hij alrede verobligeert was , datter niet als de teeckening van de stad manqueerde , dewelke billijk bij de graaf en niet bij ons gevordert
moste werden. Dat van 't goedvinden van den raad alreede
bij mij rapport gedaan was , alleen dat hij sijn yolk dien .
avondt niet moste in de poorte late komen , dog evenwel was
de meninge van de heeren niet geweest om daarom het contract te annulleren , als blijkt daarbij , dat het contract al
begost was in 't net gestelt to worden, doe ik de twcede maal
na buiten ging , dat het ook al voort aan eon bode ter hande
gesteld worde (ik mene Theunis Lambertse en mogelijk voor
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't inkomen van den viandt [super quo inquiri debet]) , met een
open acte aan mij , inhoudende , dat sij mij 't contract sonde
omme bij mij getekent te werden en soude des noots sijnde ,
nader geapprobeert werden , in dato den 4 Augusti , welke
acte ik aan de heeren examinateurs hebbe overgelevert. 'T contract was ook al bij klokluijdinge gepubliceert, eer ik weder
in de stad gecomen was. In alle gevalle is sulx mij niet te
imputeren (hoewel het noodsakelijk moest toegelaten werden).
Die van binne was de wacht bevolen. De‘commandeur hadde
daar op behooren te letten. Ik stondt aan de meulens en konde
niet :doen , mijn devoir hadde ick gedaan en mijn last nagekomen , 't geene voors. is in der waerheijd alsoo geschiet en
bij mij voor de heeren examinateurs na mijn beste wetenschap
in alle sinceerheijdt verklaart sijnde, stelle ik cm . ijgelijk voort
om te oordeelen , of mijn actien soodanig sijn als die uijtgecreten werde. Alle het geene dat hier inne geschiet is, is 't werk
van de magistraat en niet van mij, die als een lilt maar van
't collegie, mijn advijs en opinie na mijn beste wetenschap ten
gemene beste mede ingebragt hebbe ; hetgene ik door last van
de zelve magistraat gedaan hebbe , kan mede niet mijn , maar
meer des magistraaten werk gesijt werden te sijn. Jk hebbe
mijn last in alles trouwelijk volbragt, niet wetende, dat ik mij
ergens in • te buiten gegaan hebbe , verre is 't van daar , dat
eenige malitie bij mij gepleecht soude sijn, mijn voorige comportementen en actien geven sulx niet te kennen , ook niet
mijn comportementen naa 't overgaan van de stadt met den grave
van Montecuculi , den aanvolgende dag voor de poorten komende , ' alsoo ik daar anders niet in had kunnen komen, hebbe
ik mijn afschijt van hem genomen , omme, mijn afschijt van
de magistraat genomen hebbende , met de guarnisoene na
Utrecht te gaan, 't welk mij belet werden door een miter van
de compagnie van Chiese , die mij bij de Varkenmarkt willende doorschieten, ik genoodsaakt was, onime mij in een hnijs
aldaar te salveren , niet vijlig genoeg oordeelende , omme mij
met sulk Yolk op weg te begeeven. Ik hebbe denselven dag
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instantie bij den grave gedaan om uit de stad te mogen gaan,
't is mij gewijgert , naderhand hebbe ik met de burgermi. de
Goyer met veel moeijtens en mits betaalende twaalf rijxdaalders ons passpoort bekomen , altijdt voorhebbens geweest
sijnde , om so haast 't mogelijk was, ons ter vergaderingti van
de heeren staten van Utrecht ons te presenteeren tot justificatie van onze actien tegens de gesprijde calumnien. Met vier
schepen vol volx. uit de Eem komende, ende verstaande dat er
2 heeren van de admiralitijt met de oorlogschepen voor de
riviere lagen, waarvan de eene, te weten: docter Op den Oort
mij bekent was , hebbe ik mij ook niet gesogt te versteken
maar ben selfs in de boot getreden en bij haar aan boord gevaren, en mijn voorhebben haar aangesijt omme na Amsterdam
te gaan. Uijt 't geene voorsi. mene ik, dat bij onpartijdigen
genoeg geoordeelt kan werden , dat met 't geene mij nagegeeven weidt en met de proceduren tegens mij gebruikt , mij
't grootste ongelijk van de wereld geschiet , te meer , dewijle
alles openbaar bij velen te gelijk op 't stadhuijs raadsgewijs
geschiet is, 't welk ik nu getroost ben met gedult en gelatenheid te dragen, siende op Godt , die als 1-Iartenkenner , mijn
onschuldig gemoet kent , en nog ten besten , 't selve aan den
dag brengende , een goede uijtkomste geven sal. Wat nu dan
aangaat 't corpus van de magistraat , waar in dat 't selve beschuldigt mag werden , moet gelet worden, om mede op
't vierde poinct te komen, dat de nood haar gedwongen heeft,
de stalt en haar vrouwen , kinderen en goederen met een
accoordt te salveeren, die met wapenen tegens een belegeringe
en canon na 't oordeel van de heeren niet defensibel te lijn ,
geoordeelt was , daar ook geen volk genoeg binne was tot
genoegsaame besettinge , alsoo alle de soldaaten met de but
gers continuelijk hooft voor hooft op de wallen moeste sijs.
Ik geve te bedenke, wie en hoe men de bresse, die in korten
te verwagten waren , soud hebben kunnen defendeeren ; daar
was ook geen apparentie tot meerder secours , veel min tot
onset , ons worde ook in die twee dagen niet Bene brief toe11
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gesonden , waar mede wij ons te meer verlaten hielden ;
't Utrecht conde men geen volk missen ; 't was ons ook te
vooren dikmaals voorgekomen , dat 't volk , dat men binnen
Amersfoort sonde brengen , onbruijkbaar tot des lands dienst
sonde maken , dat het volk , soo verdijlt sijnde aan troupen,
ligtelijk alsoo geslaagen soude kunne werden. Veel ontzet was
ook van de 3 à 4000 mannen tot Utrecht leggende niet te
verwagten , te meer , dewijle daar geen ruiterij was. Graaf
Ernst had ook sijn volk genoeg en meer als genoeg noodig
in de Betuwe, sulx dat er geen uitkomste voorhanden sijnde,
men van de noot een deugt moeste maken , te meer , dewijle
groote disorders , die niet geremedieert konde worden, en alles
oars was in de stadt , daar men geen oorlog gewent waart.
De omtrent 7 000 pont eruit , die daarin waaren , werde met
fulke disordre geconsumeert en gehaalt , dat se de eerste avond
al op 37 à 38 hondert pont gecomen waren , daar nogtans
het principaalste schiete maar omtrent seeve uuren als doen
geduurd hadde. Den aanvolgende dag was er meerder confusie
en nader perijkel , als voorens gededuceert is , weesende de
burgerij genoegsaam gemattert. Daar waren maar vier metale
stukken met een ijser stuk, die maar oortrend vijf pond ijsers
schoten, waar van 't eerre geborste was, neffens nog vijf of ses
haacken, die meest borsten, De crijchsraad sag geen middel
van defentie. De derde sommatie was geschiet , als voorens
gesijt is , sulx dat bij lange opiniative niet te verwagten gestaan sonde hebben , dan voor eerst quader accoordt , en dat
er meer huisen en meulens en alsoo meer luiden souden hebben moeten verdorven worden , daar tog de saake niet meede
konde geholpen worden en 24 uuren langer wagtende , soude
men na 't oordeel van de crijchsraad tot geen appoinctement
hebben kunnen komen, waaruijt dan, ofte bij een overval daar
en tusschen, een jammerlijke miserie over de burgers met een
grousame plonderinge te verwagten gestaan soude hebben van
een volk , die wel bekent sijn voor wreede =orders en roovers , en sulx gewoon sijn, te plegen. Het waare te vergeefs
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geweest ten stad met 600 man te wille houden, die te vooren
met 5000 man niet houwbaar geoordeelt was geweest , en van
de defentie deszelfs soo dickmaals gedespereert. De regeerders
van de stad waren gehouden in sulke toestandt van saaken ,
met alle middelen de massacre en pillage van hare gemeente
te voorkomen , aan welkers bloet en andere onheijlen sij in
andere gevallen sonde schuldig geweest sijn , ende haar te
imputeere geweest , dat zij niet defensibel sijnde en soo dickmaals gewaarschouwt sijnde , het op t gewelt hadde laten aankomen. Sulx dat geene hierin gepleecht is als ex vero metu
et judo timore geschiet , geexcuseert behoort te werden , gelijk
het ook de regter excusere. Vide Peckium ad reg. cur. trim.
reg. 78. De solemniteiten hierinne gebruikt, knnnen ons ook
niet beswaaren , alsoo alles ter goede eijnde en ter goeder en
opregt meeninge geschiet sijnde bij de geene , die inlang van
geen oorlogh vernomen hadden , en dienvolgens de solemnitijten soo naauw niet konde weten, ook ten best geinterpreteert
en niet op de solemnitijten maar op de saake selfs behoorde
gelet te worden.
Den commandeur had daarop behoore te lette en ons te
onderrigte ; die van de magistraat sijn geen crijghsluiden ;
hebbe ook haar eedt niet gedaan om te vegten. Den commandeur hadde zijn geld van , 't was zijn professie. Abrampere rogor.

Aldus in 't ruuw en met er haast ende vreese van interruptie
gestelt in mijne gevankenisse den 20. Aug. 1629.
Was geteekent , W. van Dam. 1629.
Deeze gecopieert na t origineel met potloot geschreven en
getekent verhaal aan mij geahibeert door den wel ed.
geb. peer Jacob van Dam , heere van Isselt en Pijlsweerd, raed in de vroedschap en schepen der stad Utrecht;
denwelke declareerde to zijn, de tweede of jongste kleinzoon van de kleinzoon van voornoemde hoer Willem van
Dam, in deszelfs leven burgemeester der stad Amersfoort
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en schrijver van 't voorschreve origineel getekent verhaal,
en is deeze na gedane collatie daar meede accordeerende
bevonden bij mij , binnen Utrecht residerende notaris ,
's hoofs vaa Utrecht den 23 December 1779.
J. T. Blekman , Nots.
1779.

roan het hoofd van het handschrift staat:
Om 't origineel getekent verhael is geslagen
een zegel van tien stuijvers.
J. T. Blekman , Nots.

1779.
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VOORREDE.

Het zal den lezer niet onbekend zijn , dat de hoogleeraar
M. Siegenbeek onlangs bij den boekhandelaar A. C. Kruseman

te Haarlem heelt in het licht gegeven een werkje , getiteld :
Verslao.b van de verhooren door Johan van Oldenbarnevelt
onderman
b
, in Brie afdeelingen.
b
Daar het tot dusverre onbekend is , waar de oorspronkelijke verhooren zijn gebleven , heeft deze verdienstelijke geleerde den beoefenaar der vaderlandsche geschiedenis een niet
geringen dienst bewezen , door een verslag in het licht te
geven van cen handschrift , inhoudende de verhooren van
Johan van Oldenbarnevelt en hetwelk met de kennelijke hand
van den raadpensionaris Jacob Gilles geschreven , hierdoor
een zekeren waarborg van echtheid draagt.
»Dit verslag ," zegt de geleerde in zijn voorberigt , kon
zonder eene vervelende zvijdloopigheid niet alle artikelen bevatten , over welke de graze staatsman daarbij ondervraagd word."
De beer Siegenbeek meende in zijn overzigt zich derhalve
to moeten bepalen tot de melding der voornaamste verhooren
voor de gentagtigden tot het voorloopig onderzoek , en van
zulke, waaruit eenigen schijn van beschuldi ging tegen Oldenbarnevelt kon worden afgeleid. 0 rntrent de verhooren voor zijne
regters afgeleid, heefi de schriiver echter zich minder vrijheid
veroorloofd en achtte zich verpligt, zoowel het verhoor waarbij
de staatsman tegen den gri filer Aerssens werd overgesteld als

de verdediging van Oldenbarnevelt zel I, in hun geheel to
moeten mededeelen, daarbq slechts eenige noodige beschaving van taal en stijl, door eene menigte bastaardwoorden
ontsierd, in acht nemende.
Deze verdienstelijke geleerde geeft
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de verzekering,

dat hij by de bewerking van dit verslag ter goeder trouw
en zonder eenige part ijdigheid is to werk gegaan. In hoe
verre deze verzekering waarheid bevat laten wij aan de beoordeeling over van den onbevangen beoefenaar der vaderlandsche geschiedenis. Ons althans is voorgekomen, dat eene
woordelijhe teruggeving van dit handschrift zelf met alle
zone wijdloopigheid en taal ontsierende bastaardwoorden,
geenzins als een nutteloos en overbodig werk han worden
beschouwd. Daarbij zal het verslag van den heer Siegenbeek
bid velen, die het om grondig onderzoek naar doze belangrijke

zaak to doen is, het verlangen hebben opgewekt om dit , stuk
zelf to leeren kennen. Het is dan ooh om aan dit verlangen to voldoen, dat het bestuur van het Ilistorisch Gezelschap aan den heer J. W. Holtrop vergunning heeft verzocht , om het op de koninklijke bibliotheek to 'sHage berustende en door den rijks archivarius den heer Mr. J. C. de
Jove gecollationeerd afschrift in het licht to mogen geven,
aan welk verzoek, na verkregene magtiging daartoe van den
minister van Binnenlandsche Zahen, met de meeste bereidvaardiglieid is voldaan, zoodat de redactie van genoemd
Gezelschap in staat is gesteld om den lezer dit zoo hoogst
belangrijk stick in zifn geheel to doen kennel.

VERHOOREN VAN OLDENBARNEVELT,

Examinatie gedaen donderdaags den XV 0 November
anno 1618 , ter presentie van de heeren Voocht ,
Sweeten , borgemr . Pauw , Bruyning , Manmaker ,
Schotte , Ploos , Atsma en Ghockinga , deur Mrs.
Anthonis Duyck , Pr. van Leeuwen en Laurentius
de Sille, als fiscalen daertoe specialijk gecommitteert,
ten overstaan van Henrick Pots , als daertoe specialijk als secretaris gecommitteert.
Heer Johan van Oldenbamevelt , ridder , heere van Berkel en Rodenrijs , advocaet en bewaerder van den grooten
zegel en chartres van Holland ende Westvrieslandt, heeft eerst
verzogt aan de heeren gecommitteerden van de heeren staten generael, of haar niet en zoude believen, dewiji zij zijn ordinaris rechters niet en zijn, hem te doen hebben visie en lecture
van hare commissie. En 't zelve bij haar Ed. gedifficulteert
zijnde , zonder alvoren te doen rapport aan haare hooge mogende, en hij nijet begeerende te veroorsaken eenich retardement , heeft hare hooge mogende mijn heeren de staten
generael en van Holland en Westvrieslandt, hare Exc. en gen.
gouverneurs van de respective vereenigde provincien , en allen
anderen die dese zoude mogen aangaan , ootmoedelijk willen
bidden en verzoeken , te willen geloven dat hctgeene hij in
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dezen zeggen zal, , is strekkende tot voorstant en defensien
van de hoogheden , rechten en wettelijeke auctoriteit van
hooggedagte heeren staaten van Hollandt en Westvrieslandt ,
leden ende steeden van dien , hare actien en resolutien, ende
't gene tot zijne verdediging nodig en behoorlijk is.
Zeit voorts , dat nyemant de auctoriteit ende wettige vergaderinge van hare H. M. mijn heeren de staten generael weer
en eert ofte respecteert , als hij , onder anderen omme redenen , dat hij de eere heeft van op dezelve vergaderinge van
wegen hooggedagte heeren staten van Holland en Westvrieslandt merle gecompareert te hebben in de leste XXXI jaaren,
genoeg gestadig , en in de tien jaaren daar te voren dikwils,
maar niet gestadig , hebbende in dezelve XXXI jaaren veel
groote en menigvuldige swarigheden met seer grooten arbeit
moeiten en pericuelen, zoo binnen den Hage als daar buyten,
bij dage , dikwils bij nagten , deur Godes genade , meest tot
der landen dienst , helpen overwinnen.
1.
Wie met hem of met wie hij cerst gecommuniceert
heeft op het aanneemen der waertgelders?
Op dit articel zeit, dat in den jare 1583, naer dat den hertoch van Anjou geattenteert hadde op de stadt van Antwerpen,
en dat in de stadt van Rotterdam dier tijt gedruct was zeker
libel, uytgegeven bij Cornelis de Hooch , hem zeggende eon natuurlicke zoos te wezen van keyser Carel , onder de borgerije
aldaar was grooten lust jegens de Franchoisen, wesende onder
dezelve borgerijp dier tijd verscheidenheit van gevoelen over
's lands regieringe , zodat men daar over bedugtende was
eenige populare commotion of datelijkheclen , ende daar over
geconsulteert , of men deselve best en dienstelijxt zoude voorkomen deur de schutteren en met wapenen van de inwoonderen, dan of men daertoe eenige soldaten of luyden van wapenen onder soldije aanneemen zoude, en dat ten zelven tijde
zo in de stadt van Rotterclam als daar buiten verstaen werde,
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bequaamst en best te wezen tot assistentie van de wettelijke
overicheyt eenig y olk van wapenen aan te neemen , meenende
dat met weinig soldaten de overicheyt veel beter en bequamer
ale tumulten en dadeliklieden konde beletten als deur do
schutteren en inwoonderen , en dat tgeene bij de overicheyt
deur beleit van soldaten in zulke zaken jegens 't beleit van
de inwoonders gedaan wordt , ligtelijk word vergeten , daar
ter contrarie tgeene deur de schutteren en inwoonderen tegens
den anderen in tumulten en datelikheid gedaen wort , veroorsaakt een bittere , blijvende en onversoenlicken haat , en dat
sedert dien tijdt hij altijds gemeent heeft dat de steeden van
Hollandt en Westvrieslandt tot haare verzekeringe behoorden
zeker getal van soldaten of luyden van wapenen in dienst to
houden , om in zulke occurentie en ook tot der landen defentie als t noot ware , to gebruiken ; maar dat hij niet en weet
met iemant int particulier op 't aennemen van soldaten of waartgelders in den jare 1617 gesproken te hebben , maar weet wel
dat in een poinct van beschrijvinge of reces in de vergaderingc van Hollandt in denzelven jaare in deliberatie van de
edelen en steeden gestelt is geweest , het aennemen van vier
duped waertgelders en ook vier duisent soldaten. Ende gevraagt
wie t zelve in de poincten van beschrijvinge of reces hadde
gebragt , zegt dat de poincten van reces warden gemaakt volgende de resolutie vande edelen en steeden , ende ingestelt
zijnde in de voile vergaderinge geresumeert ende alzoo uytgezonden. Zegt ook nyet to weeten , dat yemant met hem of
hij met yemant anders voor henen opt stuk van de waertgeldors gecommuniceert heeft.
2.
\T aerom hij dien van *Utrecht , Haerlem, Leiden, Goude,
Rotterdam, Schoonhoven, Bridle, en den Hage geraden
heeft tot het aennemen van dezelve waertgelders?
Zeyt , dat hij die van Utrecht tot het aanneemen van de
waertgelders nyet en heeft geraden , nog int generaal noch
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iemant mt particulier , dat hij ook nyet en weet de andere
steeden van Hollant daertoe vermaant of geraden to hebben ,
maar . wel dat zij op haar hoede zouden wezen om deur confusie populaire van de gemeente nyet overvallen ofte gedrongen te worden tot 't Beene zij tegens hare verzekeringe , rust
en welstand nodig vonden , hebbende altijd gehouden , gelijk
hij nog hout het alderbeswaerlickste , schadelikste en ruineuste
dat den staat van den landen ofte steeden mag overkomen ,
dat t gemeene yolk de overheiden de wetten willen geeven ,
alzoo t zelve den eenen dag int een begonst , daarna in anderen gevolgt , ende in t einde de ruine en onderganck veroorsaakt ; hebbende over meer als vijftig jaaren geleert , dat
beter is verheert als verknegt to zijn , gebruyckende de heeren altijd eenige discretie, maar de knechten goers. Zeggende
in specie op de zaken van Utrecht , dat hij ziekelijk tot
Utrecht liggende , voor 't eerste dat hij van de waertgelders
aldaer hoorde spreeken , naer zijn onthout t zelve heeft verstaan vuyte monde van den oudste borgemr . van Utrecht ,
inder tijt d'hcere van Geresteyn en dat die hem zeide ,, dat
hij de zake of gecommuniceert hadde of communiceren wilde
aan de voile collegie van schout , burgemr n . en raedt der
stadt Utrecht , aleer hij 't selve hadde of wilde consenteren ;
en dat hij hem daarop zeide , dat hij zeer wel gedaan hadde
of doen zoude , en dat dezelve heer burgemr. hem dier tijd
zeide van vier comp. , maar dat hij 's anderen daags van anderen , die van de vergaderinge van de heeren staaten van.
Utrecht nyet en waren, verstaan heeft, dat er zes comp n . waren , of daertoe capiteinen gecommitteert , zeggende voorts die
van den Brielle expresselijck ontraden te hebben, waertgelders
te ligten, en niet te weeten die van den Hage iet zulks aangeraaden te hebben.
3.
Tot wat einde de aanneeminge van de waertgelders is
gedaan , nademaal over al guarnisoen was of immers
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was to krijgen van de soldaten in 's lands dienst wezende ?
Zeyt , dat hij meent dat de regenten van de steeden met
advis van de wijsheit of vroedschap aldaar,, het aannemen van
de waartgelders , volgende de oude gebruyken en de resolutie
van mijn heeren de staaten hebben gedaan , en dat een gemeen gerugt in de steeden en alomme was , dat de uitheemsche en andere soldaten hem jegens datelijkheden ter oorsake
van de religie nyet en zouden gebruyken laaten tot assistentie van de magistraat ; daarbij voegende dat de voors. gerugten waren gesproten vuyt eenige commandementen gegeven
aan twee lieutenanten in den Brielle.
4.
Wat versekerheit daarmede word gemeent ende tegens
wien ?
Zeyt nyet to weeten van andere verseeckerheid dan tegens
tumulten en populaire factien van de gemeente , tegens ordre
van de magistraat, zonder dat hij weet dat men gepoogt zoude
hebben tot cenig ander einde dezelve to gebruiken.
5.
Waarom hij geraden heeft de heeren van Utrecht , dat
zij haar van eenige plaatsen souden versekeren, en beletten datter geen meerder garnisoen van de generaliteit in -Utrecht in zoude gebragt worden ?
Zeyt niet to weeten die van Utrecht zulks geraden to hebben , ende dat zij hem zulks nyet gevraagt en hebben , dog
mag wel wesen , dat hij aan yemant van Utrecht geschreven
heeft , dat zij goede wagt zouden hoyden buiten ende binnen,
Seyt verder,, dat in den jare 1589 haar t overlijden van den
welgeboren grave van Nyeunaar L. G. , de gouvernementen
van Gelderland , Utrecht en Overijssel vacant geworden zijnde,
hij met kennisse van zijn Exc. en goedbevinden van hooggedagtc heeren staaten van Hollandt en Westvrieslandt aan zijne
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vrieuden ende bekenden in de voorss. respective provincien
aangehouden heeft , ten einde de voors. gouvernementen geconfereert zouden worden aan zijn Exc. tot gemeene diensten
van de voors. drie provincien beneffens Hollandt en Westvrieslandt, ende dat daarop hem swarigheiden gemoveert zijnde,
bij de twee provincien als Gelderlandt ende Overijssel , dat
zulks te voren nooit en was gedaan, ende bij die van Utrecht,
dat hoewel t selve te voren bij tijde van vreden was gepractiseert , riogtans in den oorloge swarigheid hadde. Ende dat
over sulks haere twee leste gouverneurs , als den heere van
Villers en den grave van Nyeunaar , geen gouverneurs van
Hollandt en waren geweest , en meesten tijdt haere residentie
binnen Utrecht hadden gehouden ; en dat bij hem daarop aan
de gedeputeerden van deselve provincien bij kennisse en believen als voren vertoont was , dat nademael dier tijd de steeden Nimmegen, Zutphen, Deventer ende Steenwijck in hadden
van de Spanjaarts waren , ende daar deur alle de dorpen van
de voors. drie provincien , en een groot deel van de dorpen
van Hollandt onder haar gewelt en contributie hadden , dat
zij wilden overleggen , dat om henl. van deselve swarigheid
bij t veroveren van de voors. steeden te verlossen, noodig waren de magt en middelen van Hollandt ende -Westvrieslandt ,
die daertoe met meerder apparentie gebruikt zouden konnen
worden , indien de voors. drie gouvernementen aan zijn Exc.
wierden geconfereert , belovende daartoe te doen alle mogelijke
officien , zoo is bij heml. eintelijck daerinne bewilligt, onder
beloaten die hij op haar instantie bij kennisse en believen als
boven Bede , van hemluyden en de gedeputeerden van haare
steden bij zijn Exc. , hooggedagte heeren staaten van Hollandt
sen Westvrieslandt en andere collegien, daarbij hij onvermetelick dier tijdt goed credyt hadde, alle mogelijke addres te doen,
gelijk hij heml. toezeyde. Daerop in den jaere 1590 de voors.
gouvernementen successivelijk geconfereert zijnde aan zijne Pr.
Exc. en in den jaere 1591 en 1592 gevolgt is de veroveringe
van de steeden van Zutphen , Deventer, Nimmegen, Steenwijk
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en Coeverden, suceessivelijk van dien tijdt af de gedeputeerden
van de voors. drie provinden ende steeden van dien , iii
alle occurreerende swarigheden heml. aan hem hebben geaddresseert , die hij ook alle mogelijk addres en assistencie heeft
gedaan , zooveel zijn beroepinge in dienst van hooggedagte
heeren staaten van Hollandt en Westvrieslandt heeft toegelaaten , hebbende de heeren van Utrecht boven de voors. belooften hem dikwils tot haare zaaken verzogt, als wesende een
geboren landsaet van deselve provincie en ook een vasal van
dien.
6.
Of hij niet bij Ledenberg of yemant anders van Utrecht
of van harentweffen is gecertioreert geweest van de resolutie, die bij de heeren staaten van Utrecht was genomen in Junio lestleden op het afdanken der waertaelders?
Seyt , dat naar zijn beste onthout d' heer Ledenberg hem
gesegt heeft , dat de heeren staaten van Utrecht hadden goed
gevonden en geresolveert te versoecken veranderinge van haar
guarnisoenen, en in plaatse van dien comp. lantsaten, wesende
van haare repartitie, en dat veranderinge van 't garnisoen gedaen zijnde, dat zijl. als dan tevreden waren de nieuwe comp.
af te danken , zonder dat hij weet of verstaan heeft, dat zij
gelast waren in de staten generaal, of aan zijn Exc. in te
brengen voor resolutie, dat zij tevreden waren de waertgelders
af te danken, of daarop met zijn Exc. in eenige communicatie
te komen , als voren is verhaelt.
7.
Waarom hij dan Grotium, Hogerbeets, Haen en de Lange
heeft vermaant of geinduceert te gaan bij de gecommitteerden van Utrecht , doen in den Hage wesende, om
deselve to diverteeren van haaren last , nopende 't af-
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danken der waertgelders bij de heeren staaten generael nog zijn Exc., nyet in te brengen?
Seyt dat tusschen hem en Ledenberg communicatie gevallen
zijnde op het effectueeren van de resolutie nopende 't veranderen van de guarnisoenen bij hem voorgeslagen was, dat om
't selve gevoegelijck to doen , men zoude versoeken vier comp.
tot keure van de heeren staaten ende regenten der stadt
van Utrecht van het oude to doen vertrecken , en 't zelve ge daan zijnde , dat zij de helft van 't getal der waertgelders
zouden afdanken , en als zes comp. lantsaten van hare repartitie in de stadt zouden wesen gekomen , dat alsdan de reste
van de waertgelders zouden worden afgedankt ende allenskens 't verder garnisoen verandert; 't welk zeer veal verscheelt
van 't geene bij dit artikel gestalt word. Gelooft ook niet dat
de persoonen in 't artikel gevoert, verklaart hebben of verklaren zullen zulks als 't artikel vermelt. Ende tot een seker
bewijs dat zijne ineeninge zulks nyet en is geweest , so heeft
hij op den XIII July van hare Pr. Exc. en Gen. van Nassau
ter presentie van tusschen XXIIII en XXX gedeputeerden vuyte
edelen en steeden van Hollandt en Westvrieslandt zelfs voorgeslagen, dat totte afdankinge van de waertgelders zoo in de
steden van Hollandt en Westvrieslandt als van de stall Utrecht,
de zaake konde geaccommodeert, ende alle de waertgelders afgedankt werden , met het veranderen van de vuytheemsche
guarnisoenen , of eenige van dyen , ende in plaetse derselver
leggende lantsaten , ende die hem reguleerende naar haaren
eedt ende naarder unie. Dat hij ook naar zijn beste onthout voorsloeg , dat het met twintig Nederlandse comp. van
de Hollantse en Utrechtsche repartitie ligtelijk te doen was ,
ofte ook min. Waaronder zijn geweest de heere van Mathenesse en Opdam vuyte edelen en XXIII of XXIIII gedeputeerden vuyte steden. ; 't mag niettemin wel wesen , zonder
dat hij des zekerlijk weet te zeggen , dat hij mits zijn swacheyt zelfs niet vuytgaende en nyemant van de heeren gedeputeerden van Utrecht by hem komende of yet verneemende ,
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wat zij op zijnen voorslag hadden gedaan of willen doen, dat
hij yemant van degeene in 't artikel genoemt, gesproken mag
hebben om de heeren van Utrecht te begroeten en to hooren
of zij diesaangaande lets zouden hebben willen openbaren ,
zonder dat hij dezelve of yemant van henl. gemaant of geraden heeft om de gedeputeerden van Utrecht te diverteeren ,
dat se haren last nopende 't afdanken der waertgelders in de
staaten generael of bij zijn Exc. niet en zouden openen.
Was get ekent
Johan van Oldenbarnevelt.

Eodem die naar den middag , presenten als voren.
8.
Of hij nyet de voors. gedeputeerden van Utrecht alle behulp ende assistencie heeft geboden , en door anderen
doen aanbieden, omme de cassatie der voors. waertgelders te beletten ?
Seyt deesen aangaande int alderminste de voors. gedeputeerden goon behulp of assistentie aangeboden to hebben, nogte
deur andere doen aanbieden hebben , en dat het contrarie
blijct vuyten voorslag bij hem aan den heer Ledenberg gedaan , om ordentelijk totte veranderinge van 't garnisoen en
de voors. cassatie te komen. Eensamentlijk van 't gunt den
XIII Julij aan zijn Exc. en zijn Gen. tot accommodatie van
't stuk van de waertgelders in de cassatie derzelver bij veranderinge van garnisoen, als hier voren verhaelt is, geseyt is.
9.
Of ter zake men de gedeputeerden van Utrecht zoude
diverteeren vant inbrengen van haaren voors. last , hij
geen communicatie en heeft gehouden metten predicant
Vuytenbogaert ?
Seyt geen memorie of kennisse to hebben van hierop met
Vuytenbogaert eenige communicatie gehouden to hebben. , als
wesende contrarie zijn meeninge hier voren verhaelt.
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10.
Of hij geen kennisse en heeft van eenige bijeenkomste

over 't geene voors. is tot Vuytenbogaert gehouden ?
Seyt daarvan geen kennisse to hebben , nogte dat yemant
van die geene die daar geweest zijn hem daar of zouden hebben gesproken.
11.
Wat hem gemoveert heeft te zeynden Hogerbeets, Grotium
ende andere naar Utrecht , om te contramineeren de
resolutie van de heeren staaten generael nopende het
afdanken der waertgelders ?
Seyt , dat op saterdage naar 't vertrek van de gecommitteerden van de heeren van Utrecht , bij de gecommitteerden van
hoog gedagte heeren staten van Hollandt en Westvrieslandt
ter vergaderinge van de heeren staeten generael gerapporteert
werden dat 's vrijdaegs te voren aldaar was overgebragt een
advijs van haare Exc., Gen. en anderen heeren van den raede
van staeten , inhoudende dat bij gevoegelijke middelen van
bezeyndinge of schrij yen debvoir gedaan zoude werden om de
heeren staaten van Utrecht to bewegen tot afdankinge der
waertgelders , begeerende de Hollantsche gecommitteerden last
en resolutie van de heeren staaten to hebben , wat zij daarop
zouden verklaren. Waarop tenselven dage bij de vergaderinge
van hoog ged. heeren staaten van Hollandt en Westvrieslandt
compleet wesende , goetgevonden worde haare voors. gecommitteerden to lasten aan de heeren gecommitteerden van de
andere provincien te versoeken , dat van eenige resolutie op
't selve advijs to neemen , eenige dagen gesupercedeert zoude
werden, op hope dat die van Utrecht daar en tusschen haare
gedeputeerden wederom ter vergaderinge van de heeren staaten
generael zouden zeynden , met naerdere last tot accommodatie
van de zake, en dat tenzelven dage bij de gedeputeerden van
eenige steden van Hollant begeert zijnde, dat de vergaderinge
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voor agt dagen zoude worden vuytgestelt , is na ommevraag

bij de heeren edelen en gedeputeerden van de meeste steeden
geresolveert , dat zoo omme te letters wat op voors. zaake
zoude worden gedaan , en daar of naarder te resolveren ,
ende ook om opte andere poincten van beschrijvinge nyet afgedaan, mitsgaders de verwagte aankomste van de extraordinaire
ambassadeur van de Con. Mat. van Vrankrijck dat niet geraden was de vergaderinge te scheyden , maar dat deselve bij
den anderen zoude blijven om des dingsdaags daaraan ten
negen uren precise te besoigneren, ende dat de gecommitteerden van de steeden die vertrecken wilden, precyse alsdan weder zouden compareeren : dat ten voors. saterdage in de vergaderinge van de heeren staaten generael geen resolutie opt
voors. advys en is gevordert. Dat hij tenzelven dage daarvan
verwittigt zijnde naar de middag gereyst is naar 't huys te
Teylingen bij zijn noon, ende van daar op 's maandags avonds
thuys gecomen zijnde , hij verstaan heeft, dat voor de middag
de voors. zaake in de vergaderinge van de heeren staaten
generaal was bij de hand genomen , ende dat 't versoek van
de gecommitteerden van Hollant , omme de zaake voor eenige

dagen vuytgesteld to hebben , nyetjegenstaande de gecommitteerden van Overijssel hen daar mode geconformeert hadden ,
bij de gecommitteerden van de heeren van Gelderland , Zeelant , Vrieslant, stad Groeningen en Ommelanden was gediffieulteert ; waarop hij des anderendaags dingsdaags den deurwaerder omgezonden heeft in de logementen van de heeren
edelen ende logementen van alien de steeden , ende ook van
de . gecommitteerde raaden , om precys op negen vuyren te

vergaderen mits eenige importante occurentien , ende volgende
't Beene saterdaags to voren goedgevonden was ; de heeren
edelen en gedeputeerden van de steeden , mitsgaders* de gecommitteerde raaden bij den anderen zijnde , zoo veel aangekomen waren , is aan deselve vergaderinge (hoewel nyet compleet) bij de gecommitteerden van Hollant, in de vergaderinge
van de heeren staaten generael daags to voren geweest zijnde,
II D. 2 St.

2

— 18 —
rapport gedaan van 't geene aldaar was gepasseert , hiervoren
verhaalt ; -waarop naar voorgaande deliberatie en ommevraag
verstaan is , dat neffens de ordinaris gecommitteerden hen in
de generaliteit zouden vinden de heeren Ruychaver, Meerman,
Schoonhoven en Grotius , omme nog instantie to doen , ten
einde tie voors. zaake voor eenige dagen zoude mogen worden
vuytgestelt , om redenen hiervoren verhaalt , ende andere die
zij daarbij zouden vertoonen , en dat 't zelve nyet en behoorde
geweygert te worden , to min , overmits eenige van de gedeputeerden vande steeden van Hollant nog lien dag verwagt
werden , ende dat men hope hadde dat die van Utrecht in
twee dagen wederom haare gedeputeerden in de vergaderinge
van de heeren staaten generael zouden hebben ; maar de voors.
ordinaris en extraordinaris gedeputeerden omtrent de klocke
een vuyr in de vergaderinge van Hollant van boven weer verschijnende , hebben gerapporteert , dat nyettegenstaonde alle
haare geallegeerde reedenen bij de gecommitteerden van de
voors. vier provincien , daar bij hem Bier tijd ook gevoegt
hadden die van Overijssel, het versogte vuytstel hadden gedifficulteert en geresolveert dat op 's anderen daags morgens zijn
Exc. ende gedeputeerden vuyte voors. provincien naar Utrecht
zouden reysen , en dat bij heml. instantie gedaan zijnde om
to weeten met wat commissie ende instructie de reise zoude
werden aangenomen , hebben gerapporteert , dat men verstaan
hadde onnodig to weesen , commissie of instructie daartoe te
maken en merle te geven , maar dat genoeg was de genomen
resolutie , inhoudende dat zijn Exc. en de gecommitteerden
aan de heeren staaten van Utrecht zouden vorderen het inwilligen van 't synode nationaal, het afdanken van de waertgelders , de concenten en het onderhoud van de franchoisen.
Waerop deliberatie gehouden en ommevraag gedaan zijnde, is
goedgevonden , dat vuytte naastgelegen Brie steeden daar
present , als Leyden , Goude en Rotterdam , van elke stad
een gedeputeerde naar Utrecht zoude reisen in diligentie , om
de heeren staaten ende regierders van de stadt Utrecht to
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onderrigten van 't gepasseerde , en voorts mette zelve en ter
aankomste van zijn Exc. de zaake ten beste te helpen beleyden en accommoderen tot contentement van de heeren staaten
en de regierders van Utrecht , ende naar dezelve zouden verstaan de dispositie van hare zake te vereysschen, daartoe bij
hen alle assisstentie met goeden raat en intercessie van zijn
Exc. to doen , ende voorts naar inhouden van haren last hen
bij geschrifte mede gegeven. De Heeren Hogerbeets en Grotius
vonden hen in de reyse beswaart , en hadden daarvan geern
geexcuseert geweest , maar volgende de ordre en den eedt van
de gedeputeerden , comende ter vergaderinge werden hare
excusen afgeslagen ; edog de heer Hoogerbeets nyet begeerende zonder burgemr . der stad Leiden te reysen , is goedgevonden dat de borgemr . Torenvliet mede zoude reisen , en
zijn oversulx under hen vieren gecommitteert en gereist, ende
was de hope van de heeren staaten dat Utrecht de zaake
zoude hebben gevonden en geaccommodeert geworden op ten
voet aan hare Exc. en zijne Gen. bij hen voorgeslagen , of
andersins , ende dat dat officie de heeren van Utrecht , als
naastgelegen provincie van Hollandt , mette zelve particulierlijck geunieert , ende bij die van Hollandt tot handhoudinge
van haare tractaaten belooft zijnde , ende in zaken met veele
steden van Hollandt gemeen wezende , nyet en conde stil of
ledig gestaan worden, ende dat hem dunct dat seer onredelick
is , dat men 't solve tot zijne particuliere beswaarnisse wil
stollen of brengen, wesende dizectelijk tegens de belooften hem
bij hoog gedagte heeren staaten van Hollandt en Westvrieslandt
in den jare 1587 (doe hij zijnen dienst begeert en hadde te
verlaaten) gedaan , daarop hij wederom in den dienst is getreeden. Ende opt stuk van den naarderen last , hiervoren
geroert , gevraagt zijnde , zegt dat die begreepen is geweest
in de brieven en andere geschriften hen mede gegeeven en
die se in de vergaderinge hadden verstaan. Ook gevraagt
zijnde welke naarder unie gemeent word , daar of hierboven
mentie word gemaakt , verclaart te meenen , de unie tusschen
2*
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Hollant en Utrecht ten tijde van keyser Carel gemaact , ende
nopende de tractaaten daarmede te meenen , zoowel het tractaat gemaact op de satisfactie ais het tractaat gemaact ten
tijde zijn Exc. gouverneur van Utrecht is geworden.
12.
Welke de naarder ligue of verbondt is , daaraf de pensionaris Hogerbeets en Grotius mentie maken in hare
propositie tot Utrecht gedaan en daarop zij gefundeert
hebben hen praesentatie van assistentie met raet ende
daat , mitsgaders tegen wien deselve ligue of verbont
zoude wesen gemaact ?
Seyt nyet gehoort te hebben nog te geloven dat bij haarlc.
propositie van ligue is gesproken , en zo daarinne van eenig
verbont wert vermaant , dat zij dan moeten gelet hebben opt
voors. particulier verbont tusschen Hollant en Utrecht gemaact
opte beloofde handhoudinge van de artikelen vande satisfactie
en delatie van t gouvernement aan zijn Exc. voors. Ten ware
dat zij bovendien daarmede gemeent hadden de naardere unie
tot Utrecht gemaact , zonder dat hij weet of kennisse heeft
van eenige andere naardere ligue of verbont tusschen Utrecht
en Hollandt gemaakt ende aangegaan.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
Vrijdaags den XVI Novemb. a°. 1618 presenten
als vooren vuytgesondert de heere van Sweeten.
13.
Op de voors. reyse naar Utrecht nyet en is gecommuniceert geweest met Vuijtenbogaert ende of hij dezelve
nyet en heeft aangeraaden of goetgevonden ?
Seyt dat Vuytenbogaert hem her van in 't alderminste Ilya,
en heeft gesproken nogte hij Vuytenbogaert , ook nyet te
weeten dat denzelven Vuytenbogaert daarvan met yemant anders heeft gesprooken , t zelve aangeraaden of goedgevonden.
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14.
vie de brieven van credentie die de gecommitteerden
naar Utrecht met namen , heeft geconcipieert , ende of
dezelve nyet al geconcipieert en ingestelt waren, eer de
heeren staaten van Hollandt daerop vergaderden?
Seyt dat hij deselve nyet en heeft geconcipieert, nogte ook
en can geloven , dat deselve bij yemant voor 't houden van
de vergaderinge connen wezen geconcipieert; alzoo voor 't houden van de vergaderinge onzeker was of er deputatie zoude
geschieden of nyet , en dat hij nyet en weet wie die geconcipieert heeft.
15.
Hoe de clausule , namentlijk dat de krijgsluyden zouden
obedieren de voors. gecommitteerden , in derselver brieven van credentie en commissie is gekomen geweest ,
dewijle de gecommitteerden verklaren nyet to weeten
daarvan in de vergaderinge. der heeren staaten gesproken te zijn ?
Seyt hier van nyet te weeten , maar dat de resolutie is
.geweest dat men gelijke brieven aan de gouverneurs , colonnellen en capiteynen van de Hollantse repartitie zoude schrijven
als tien maanden te voren aan deselve geschreven -waren , en
die gebruiken, ingevalle de hecren staaten van Utrecht zulks aan
haar zouden versoeken , maar dat zij te voren sijn Exc. daarvan zouden verwittigen. Ende naar zijn baste onthoud meent
latter gezeyt worden dat de gecommitteerden zelfs depesche
zouden concipieeren , ende terwijle zij over alle het besoigne
geweest waren en de intentie van de heeren staten verstaan,
hadden , dat men zoude practiseeren den regel motto sapientem.
16.
Of hij niet wel en wiste dart, dose last van de gecommitteerden naar Utrecht , regelregt aangiuk tegens de
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ordre en last van de generaliteyt , dewijle die verstonden , dat men de waertgelders zoude afschaffen , daar
jegens desen last was strijdeude ?
Seyt dat op den XII eli-dij de heeren staaten van Hollandt
ende Westvriesland eendragtig hadden verstaan en geresolveert,
dat als het onderhoud vande waertgelders nyet gebragt en
zoude worden tot laste van de generaliteit ofte vuyt des
gemeenlandsmiddelen betaalt werden , dat in zulker gevalle de
gecommitteerden van de andere provincien daarover geen dispositie en competeerden ; welke resolutie ten selven dage bij
de gecommitteerden vuyte edelen en van de steeden in groot
getal ter vergadering van de heeren staten generael is ingebragt; ende hebben de gecommitteerden van de heeren staaten
van Utrecht als doen verclaert hen daarmede te conformeeren,
waardeur de heeren staaten van Hollant verstonden , dat zonder haer en die van Utrecht de gecommitteerden vande andere
provincien daer jegen wettelijk nyet en mogten resolveren ";
ende dat hij ook nyet en verstaet , dat de deputatie van
Hollant is geweest directelijek tegen de cassatie vande waertgelders , maar dat diesaangaande nyet bij datelijkheden, maer
bij gevoegelijke middelen conform t' advijs van de heeren raaden van staaten , met bewilliginge van de heeren staaten van
Utrecht zoude behooren geprocedeert te werden , daartoe ook
de last van de voors. gedeputeerden van Hollant heeft gestrect;
zeggende voorts mits zijn indispositie geen goede memorie
te hebben of de gedeputeerden gaande na Utrecht hem voor
zijn vertrek eenige concepten hebben gecommuniceert of nyet.
17.
Ingevalle de zaake nopende de cassatie der waertgelders
tot Utrecht nyet en conde bij accommodatie gevonden
worden , maer dat men feitelijk daarinne yet moste
doen , of dan ook de last van de gecommitteerden van
Hollant is geweest om yet feytelijk daar jegens te
doen ?
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Seyt . dat bij zijn kennisse de gecommitteerden van Hollant
en West-vrieslant geen last gehad en hebben om deur 't yolk
van oorloge staande opte repartitie van Hollant eenige datelikheid te doers , maar wel om zijn Exc. te versoeken en alle
andere van de repartitie van Hollandt en Westvrieslandt al.daer wesende te belasten , haar nyet to laten gebruyken jegens den goede wille , meeninge en resolutie vande heeren
staaten van Utrecht conform haaren eedt daarbij zij verbonden zijn , zoo lange zij binnen Utrecht in garnisoen of anders
zijn , deselve heeren staaten ende regenten der stadt Utrecht
b
g ehou en getrou te wesen.

18.
Waertoe dan in den last vande gecommitteerden van
Hotlandt ende in de brieven aan de crijgsoversten is
bgeweest de classule van in alles to obedieren den last
vande voors. gecommitteerden ende van de staaten van
Utrecht ?
Seyt , dat de gecommitteerden van Hollant diesaangaande
last hadden om hen te conformeren met 't glint de heeren
staaten van Utrecht desen aangaande zouden goedvinden ,
zulks dat het maar een last in effecte en was , maar dat de
denunchiatie aan dengeenen die van Hollantse repartitie waren
geschieden zoude bij de voors. gedeputeerden van Hollant
als betaalsheeren, en bij de voors. heeren staaten en regeerders
van 'Utrecht als hooge en ordinare overigheid vande plaatse ,
daar hem deselve luyden van oorloge onthielden.
19.
Of nyet de last en is geweest van de gecommitteerden
van Hollant, tot Utrecht zijnde haar ook to conformeeren met de resolutie van de heeren staaten van Utrecht
indyen deselve zouden mogen komen to resolveren haar
feitelijk to stellen jegens 't voornemen van de heeren
staaten generael ende zijn Exc. , ende of daar toe nog
schriftelijke nog mondelinge last en is geweest ?
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Seyt nyet te weeten , dat eenige schriftelijke of mondelinge
last de gecommitteerden is gegeeven geweest om 't yolk van
oorloge van de repartitie van Hollandt tot Utrecht wesende
tot eenige datelijkheden te gebruyken , maar wel daarvan hen
te . onthouden , zonder dat met zijne kennisse in 't minste is
vermaent wat de voors. gecommitteerden van Hollant zouden
doen , ingevalle de heeren staaten van Utrecht hen resolveerden
met datelijkheden tegens te staan zijn ende de gedeputeerden
van de andere provincien.
20.
Wat last de voors. gecommitteerden van Hollandt tot
Utrecht zijnde, gehad hebben op het animeeren of nyet
animeeren van de waertgelders tot Utrecht in dienst
zijnde ?
Seyt , dat deselve bij sijne kennisse daarop geen last hebhen gehad , dan generalick om die van Utrecht te secunderen
met raad en interventie in 't gunt zij naar de constitutie van
hare take tot haren welstand en beste zouden geraden vinden.
21.
Of de voors. gecommitteerden van Hollant tot Utrecht

zijnde , ook last hebben gehad om 't crijgsvolk aan tezeggen , dat se bedenken zouden wie haar betaalsheeren waren , en daarom doen 't gunt heml. bij haar
zoude warden gelast , of dat men so voortaan nyet
betalen soude ?
Seyt geen kennisse te hebben , dat diesaangaande in specie
yet is gelast , maar dat hem zelfs wijst , dat dewijle zijl. van
wegen de betaalsheeren de vermaninge deden , dat bij desobeissance zulks wel mogte volgen , en zo de gecommitteerden
dies aangaande yets hebben gedaan , dat zijluiden 't selve ontwijfelijk hebben gedaan vuyte clausule mette sapientem en
voorgaande resolutie van de heeren staaten verscheydentlijk
op die materie genomen.
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22.
Of hij nyet en verstaat dat sulke dreygementen aan het
crijgsvolk to doen , eigentlijk is to debaucheeren van
den eedt en pligt daarmede zij aan de generaliteit en
sijn Exc. zijn verbonden ?
Seyt, dat het yolk van oorloge over de provincien gerepartieert sedert 't jaar 1588 , als den eedt op haren dienst is
geredresseert , wel heeft verstaan en geleert , dat se aan de
generaliteit , de heeren staten van de provincien haar betaalsheeren, ende heeren staaten van de provincien, mitsgaders de
regenten van de steden daerinne zij gebruict worden , elks in
haar regard moeten erkennen en haren eed genoeg doen, ende
daaromme daar vuyt geen debauchement zijns oordeels staat to
vreesen ofte dugten.
23.
Of hij nyet den XIII Julij lestleden naar noon , bij de
staaten van Hollant in deliberatie heeft geleijt om die
van Utrecht feitelijk to assisteeren indien de heeren
staaten generael en zijn Exc. henluiden tot de afdankinge der waertgelders feitelijk zoude willen dwingen?
Seyt, daarvan geen memorie of gedagtenis to hebben, maar
zo zulx gedaan is, dat hij hem refereert totte notule daarvan
gehouden.
24.
Wat hij gemeent heeft met de woorden als Grotius onwillig totte reyse zijnde , en hij hem daartoe encourageerde , hij zeide, dat die van Utrecht op haar wagten
ende anders goede ordre hidden gestelt , en dat desolve met baoede couragb e van hier vertrocken waren?
i
Seyt , dat de heeren Hogerbeets en Grotius in de vergadering° van mijn heeren de staaten , swarigheid makende op het
aannemen van de seise, zij aldaar bij hem bij ordre vande hoe-
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ren staaten vermaant zijn , conform haren gedanen eedt de
reise te moeten aennemen , en dat na zijn beste onthout de
heer Grotius des nanoens bij hem comende nog beswaart was
int aanneemen van de reise, dat hij hem daarop gezeit heeft ,
dat hij zelfs verstaan hadde de meeninge van de heeren staaten, ende dat hij daarom geen zwarigheid en zoude willen
maken op het aanneemen van deselve reise , dat hij wilde
hopen , wenschen en God bidden voor goet succes ; zonder
dat hij weet eenige andere propoosten diesaangaande met hem
gehouden te hebben , en zulks van de woorden in dit posityf
vermeld geen kennisse te hebben.
25.
Of hij eenige brieven geduyrende deselve commissie op
Utrecht heeft geschreven , aan wien ende van wat inhout ?
Seyt , naar zijn onthout opte brieven van de gecommitteerden tot Utrecht wesende , geschreven te hebben aan deselven
bij bedankinge van haar advijs en relatie tot de publykae depeche. Dat hem ook gedenct dat de heer Ledenberg , secretaris van de heeren staaten van Utrecht aan hem geschreven
heeft bij overseyndinge van copie van de antwoord opte propositie van zijn Exc. en de gecommitteerden van de provincien aan den zelven overgegeeven , en dat hij daarop metter
haast een antwoort aan Ledenberg heeft geschreven , zonder
dat hij van den inhoude van dyen pertinent zoude weeten te
zeggen, anders dan van danksegginge van de communicatie van
de antwoort en presentatie, ende dat hem dagte die met goede
redenen en fundament ingestelt te zijn. Dat hij hem voorts
gedraagt totten inhouden van denzelven brief , zonder dat hij
weet yet anders aan de voors. gecommitteerden geschreven te
hebben , dog meent dat hij geantwoort heeft bij missive aan
die geene van de voors. gecommitteerden die aan hem geschreven heeft , t' zij dan Hogerbeets of Grotius,
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26.
Wat andere communicatien hij nog met brieven gehouden
heeft , nopende de verseeckeringe van eenige steden?
Seyt , dat hij nyet en weet diesaangaande yets geschreven
te hebben ofte met monde aan of deur ymand gecommnniceert
te hebben.
27.
Wat , aan wien , en door wien hij belast heeft zijne
brieven met andere te communiceeren ?
Seyt , daarvan gansch geen memorie te hebben.
28.
Wat voor brieven dat dat zijn , daarvan hij vermaant in
zijnen brief van den VII Octobris 1617, schrijvende dat
het gesubrirguleerde (?) in deselve brieven zouden concurneeren eigentlijk den staat en de stadt van Utrecht?
Seyt , hierop niet perfectelijk te konnen antwoorden , voor
dat hem desen brief in de text geroert , getoont zal worden.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
Saterduags den XVIJ Novemb. wino XVI c aglien
presentee a18 voren, vu,yige8ondert d'heere Schotte.
29.
Naarder gevraagt zijnde op voorgaande posityf ende vertoont zijnde de voors. memorie van den VIJ Octobris?
Seyt , dat hij nyet anders en can bedenken , dan dat omtrent lien tijd hij in de stad Utrecht wesende, hem gesonden
werde een advijs , houdende geschreven te zijn vuyt Amsterdam , hoewel hij vermoeyden t zelve binnen Utrecht zelfs geschreven te zijn , en dat hem op een onbekenden naam in de
handt werde geadviseert , datter binnen Utrecht wel waren
manspersonen totten getale van X-Vc vant gevoelen der contre.
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remonstranten , ende dat zij meenden dat mette zelve bij
correspondentie vande franchoisen in de stadt leggende ende
andere die men hem zoude mogen toeschicken , wel yets tot
onmste van de stadt zouden mogen voornemen , ende dat hij
meent dat t zelve is 't guns daar van in de voors. memorie
van den VII Octobris mentie is gemaect, en dat hij daer op
a' heer Ledenberg verzogt heeft eens bij hem te comen , metten welken hij op dat getal van de borgers en inwoonders
gecommuniceert heeft , die hem zeide t zelve geensins te connen geloven , zo hij dikwils vuyte predicanten ende andere
onder de ghemeente borgerije en inwoonders bekent , verstaan
hadde , dat 't getal van manspersonen nyet en was ongeveerIijk boven de twee hondert , ende dat hij daarop zeide , dat
hij bedugten , dat Ledenberg geabuseert was int getal , en
daarom voorsloeg , of insiende den loop ende constitutie van
de zaaken der landen , om die religions verwanten van die
gesintheid te geeven eenig contentement , dat men se een
kerk zoude inruimen om haar religie te exerceren , en dat
men daardeur te beter en seekerder zoude wesen of haar getal zo groot mogte wesen , dat daarvan perikel stonde te bedugten ; daarop Ledenberg zeide , dat de constitutie van de
stad Utrecht , overmits aldaar misnoegen onder de borgers en
inwoonders was nyet alleen int stuk van de religie, maar principalijk om de regeeringe zulks nyet toe en liet , dat over
sulks daar vuyt geschapen ware te volgen een geheele alteratie in de stadt ; daarop hij die spreekt hem zeide , dat men
de gelegentheid van tijd ende zake wel moste overwegen , dat
men in den Hage die vant contraremonstrantse gevoelen boven de twee predicanten Lafaille en Lamotte van haer gevoelen in dienste wesende , nog gepresenteert hadde een van haar
gezindheden vuytte classe van Dordrecht in den Hage bij
leeninge te laten comen , om dienst te doen , op zij n. tour in
plaatse Rosie , mits datter eenigheit gehouden zoude worden.
Dat men hen daarnaa nyet en hadde connen contenteeren ende
de zaake wetter tijt zoo verloopen was , dat die van 't voors.
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uevoelen
de cloosterkerk ingen
b
ob men hebbende de heeren G. R.
voor hen ontboden hebbende den predicant Swalmium die aldaar gepredict hadde , om te weeten , bij Wiens last of ordre
hij zulks hadde gedaan van denzelven verclaart zijnde dat zijn
Exc. hem belast hadde te ghaan en zijn dienst te doen ter
plaetse daar de kerkenraad hem leyden zoude ; dat hij over
sulks daarop bij den kerkenraad aldaar gebragt zijnde, zijnen
dienst gedaen hadde , en dat bij zijn die spreekt advijs , de
G. R. goedgevonden hadden de zaake daar bij te laten, zonder eenig verder onderzoek of belet , en dat inziende de gelegenheid , ook dat sijn Exc. bij die van de gezindheid der
contreremonstranten binnen Utrecht bij remonstrantie worden
gesolliciteert tot haar faveur , zijnes oordeels de heeren van
Utrecht wel zouden doen zelfs daarin bij tijds ordre stellende.
Dog dat zijluyden , weetende hare gelegentheid , best op alles
voorzigtig zouden mogen letten ende alle swarigheyden overcomen ; ende meent hij ook op dat stuk te weeten voor een
kerke die van de remonstrantse gesintheyd in to ruymen daarnaa eens gesproken te hebben met den heer advocaet Hamel.
30.
Of de twee brieven gementionneert in de voors. memorie
van den VIJ Octobris nyet en zijn aan hem geschreven , immers gezonden geweest bij den heer van der
Mile P
Seyt , dat hij binnen Utrecht wesende , verscheiden brieven
Tan de heere van der Mijle heeft ontfangen , maar dat hem
nyet en gedenkt of daarbij yets gemaant of geschreven is ,
dat de ruste of welstant der stadt of staat van Utrecht was
rakende.
31.
Dewijle de voors. memorie van den VIJ Octobris hout
uitdruckelijk van twee brieven en daarom nyet en can
geappliceert worden opt advijs opt getal der contra-
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remonstranten gegeeven , en dat hij ook bij deselve
memorie zorgvuldig begeert , dat hem de brieven mogen weder gezonden worden , of hij hem niet naarder
daarop en zoude konnen verclaren ?
Seyt , hierop geen naarder verclaringe te connen doen.
32.
Of nyet den heere van der Mijle aan hem geschreven
heeft gehad , dat de franchoisen nyet en waren te
betrouwen ?
Seyt , zulks niet to weeten of te geloven , alzo hij noyt
zulks bij monde of bij geschrifte van de heere van der Mijle
en heeft verstaen.
33.
Waarom hij in de voors. memorie aan Ledenberg geadviseert heeft , dat men goede wagte in de poorte tot
-Utrecht moste houden , maar ook ordre stellen dat
men boven en beneden de riviere de Leck sekerlijk
geadviseert mogte worden of eenig volck op of of
mogte komen, ende wat volck hij daarmede meende ?
Seyt , dat hij nyet en can gelooven dat yemant met regt
of reden can qualijck beduiden , dat hij in zulken oneffenen
en turbulenten tijd, als Bier tijd de zaaken in de landen stonden , hij gerecommandeert heeft de hooftstadt van zijn vaderland , eon stad daar de landen van Hollant en Westvrieslandt
zoo veel aan gelegen was , dat zij over omtrent tnegentig
jaaren aan keyser Carel de unie van dyen aan het gouvernement van Hollandt zoo ernstig verzocht en gerecommandeert
had , ende voor dewelke ook hooggedagte heeren staaten en
hij zelfs in de jaaren 1586, 1587 en 1588, zooveel moeyten,
aerbeyt en costen aengewent hebben , omme to redresseeren.
't geene tegens de privilegien , rechten en loffelijke gebruyken
derzelver onder de regeeringe van den grave van Leycester
int jaer 1586 , jegens de staaten van den lande ende regeer-

ders van de stadt Utrecht , om deselve met 't houden van
goede wagten ende ondersoek op 't aancomen van eenig volck
van oorloge naar dezelve , in goede versekeringe , bewaringe ,
rust en eenigheit te houden ; hebbende hij ook daar inne particulier interest , nademael hij in deselve stadt siekelijk ende
met zijn huisfrouw was. Ende hoewel in de naaste XXVIII
of XXIX jaaren deselve stadt in goede gerustheid zonder veel
of merkelijke tumulten gehouden was, dat die van oude tijden,
en ook geduyrende dese oorloge te meermaals daarmede was
gequelt geweest , gelijk hij reden hadde to bedugten , als
't getal der misnoegende in deselve stadt zoo groot zoude zijn
geweest ; zonder dat hij naarder verklaringe zoude connen doen,
wat yolk hij gemeent heeft , die de riviere op ende of zoude
comen, en dat hij heeft verstaan datter Been yolk van oorloge
naar de stall en behoorde te comen zonder hare kennisse, om
daar op goede ordre te mogen stellen.
34.
Waarom hij ook geraden heeft dat met gelijke zorge gelet
zoude worden ten opsiene van Amersfoort?
Seyt , dat de passagie nae Amersfoort is de principaalste to
lande om naar Utrecht te komen, gelijk de Leck is de principaalste te water, ende dat zoowel to lande als to water behoorden verwittigt te zijn offer eenig yolk naar haare stadt zoude
comen om daar op to letten als voren.
35.
Dat die van Utrecht dit advertissement anders en breder
hebben genomen en mitsdyen ook wagten hebben gestelt aan de Nieuwesluys en den Hinderdam tegens
Hollant aan , of gij daarom niet breedes met dit advis
gemeent heeft als hier voren verclaert is ?
Seyt van zijne meeninge nyet anders to connen verclaren
als hier voren verclaert is, dat hij nyettemin de voorsigtigheid
van de heeren van -Utrecht om ook in die quartieren ordre ge.
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stelt te hebben , nyet en can misprijsen , zoo in Utrecht en
geheel Hollandt deur kennelijk was , dat veele gemiscontenteerde van de regeeringe van Utrecht binnen Amsterdam ende
andere steden en plaatsen hen waren onthoudende.
36.
Indyen dan de meeninge van 't voorsz. advys nyet verder
en heeft gegaen dan tot behoorlijke zorge tegens onrust, waarom hij dan bij deselve memorie begeert, dat
deselve gelesen wesende zoude werden verbrant.
Seyt , dat by nyet wesende van dd regeringe 's lands van
Utrecht goetgevonden heeft , dat de memorie geleesen zijnde
zoude werden verbrant, opdat bij bewaarnis van dyen in tijden
en wijlen nyet gezeit zoude worden dat hij al te curieus zoude
zijn geweest in aliena republica , hoewel nogtans hetzelve als
wesende zijn vaderlandt met goede civile constructie altijts ten
besten behoorde verstaan te werden , gelijk hij ook ootmoedelick versoekt dat de heeren gelieven te doers.
37.
Of met zijn advys en goetvinden nyet gemaact en zijn de
rigoureuse ordonnantien en placcaten jegens de exercitie
van die van de contreremonstrantse religie binnen Utrecht,
Rotterdam , Schielant en andere plaatsen ?
Seyt , dat hoewel hij altoos geweest is jegens de scheuringe
onder de religionsverwanten , overmits hij geoordeelt heeft
't solve de religie en religionsverwanten nyet alleen maar ook
de staat van de landen int stuk van de verseekeringe van dyen
schadelick zouclen moeten weesen , deur het verdeelen van de
gereformeerde religionsverwanten , die de beste en seeckerste
partije voor de defensie des vaderlands altijds gemaact hebben,
ende voorts moeten maken. Want die in tween gedeelt zijnde,
ligtelijk nog een meerder verdeelinge zoude mogen vallen , en
daar na maken , dat elk van de andere gezindheden , als
papisten, lutersen, doopsgesinden en libertijnen sterker zouden
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weesen als een van de gedeelten der gereformeerde religie ,
't welk hij verstaat tot onseekerheid der linden en steeden
te moeten strecken , en dat dat alleenlijk zijnde rodenen ,
waarom hij de scheuringe heeft helpen voorcomen , zoo lange
hem doenlijk is geweest , maar dat hij al over 54 of 55 jaaren is een vijand geweest van alle dwank der conscientie , ende
oversulx over de rigoureuse placcaaten in desen gementionneert geen raad of advijs en heeft gegeven, maar daarvan over
drie of vier jaaren eenige kennisse gekregen hebbende , dat men
de heeren staaten of magistraat van Utrecht sulks nagaf, heeft
daarvan begeert van de gecommitteerden van de heeren van
Utrecht eenige onderrigtinge , die hem voor antwoord geseyt
hebben , dat aldaar in de zaake van de religie nyet anders en
worde gedaan dan 't geene zij in den jaare 1588, naar 't redres van haare zaaken , voor de ruste , welstant en verseeckeringe van hare stadt hadden nodig geagt , en van die tijt
of gepractiseert. Dat hij ook van de heeren staaten van
Utrecht verstaan heeft , dat 't voors. placcaat nyet bij de heeren staaten van Utrecht , maar bij de regeerders van de stadt
Utrecht was gemaakt. Dat de placcaten van Rotterdam en
Schielant met zijn advys of kennisse nyet en zijn gemaact ,
ende dat hij altijds geweest is en met Gods genade blijfven
zal geresolveert , em jegens de vrijheid der conscientie geen
dwanek of ordre to helpen maken. Ende dat hij van 't leste
placcaat van de heeren staaten van Utrecht nyet en weet
eenige kennisse te hebben.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
's Maandags den XIX Novemb. 1618 wederom geexamineert als voren den voorn. advocaet Oldenbarnevelt,
ter presentie van de heeren Voocht , Sweeten , Bruyfling , Manmaker , .Ploys, Alma ende Gockinga.
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Dewijle de scheuringe van de religie zoo dangereux was
voor den staat van t land , waarom hij de opinien der
remonstranten alzoo in de kerken heeft laaten invoeren
en gefavoriseert , aleer deselve wettelijk waren geexamineert , ende daer deur 't geheele land. beroert ?
Seyt , dat met groot onregt hem dozen aangaande int perticulier yets can werden gevraagt , nademael hij int particulier daarinne nyet en heeft gedaan nogte connen doen, maar
't geene daerinne gedaan is , dat 't selve geschied is naer volkomen deliberatie en conferentie opte poincten differentiaal
tusschen de remonstranten ende contreremonstranten , zoo in
den hogen mad van Hollant , als ook in de vergaderinge van
da heeren staaten zelfs gehouden , ende naar dat de heeren
edelen ende gedeputeerden vande steeden naar de gehouden
conferentie de remonstrantie vande remonstranten in voile vergaderinge verstaan ende elks in de huren 't inhouden van dyen
gerapporteert hadden aan haar respective principaalen ende
committenten , dewelke verstaan hebbende dat tot ruste en
vreede in de kerke ende onder de gemeente geen wesende of
aancomende predicanten of anderen in 't stuk van de predestinatie en gevolge van dyen verder tegens haar gemoet ofte
consientie gehouden zouden weesen te geloven ofte leeren als
de remonstranten voor haar opinion bij hare remonstrantie
hadden verclaart , latende nyettemin alle de geene die de
saake antlers verstonden , geloofden en begeerden te leeren ,
't selve vrij; ende meent hij dat de heeren edelen ende steeden,
zulks verstaan hebbende , gelijk hij voor zijn persoon ook opreg,telijk en vastelijk verseekert , geen ander voornemen gehad
te hebben , dan de vorderinge van Gods eere en glorie bij
vermeerderinge , versterkinge en aanwassinge van de gereformeerde religions verwanten en consequentelijk ook tot meerder
verseeckeringe ende versterkinge der voorn. landen en steeden,
tot ophoudinge van de geschillen ter take van dyen in kerke-
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lijke, classicale en sinodale vergaderingen, ende lestelijk aan de
heeren staaten , ter oorsake van dyen veel jaaren hen alien ,
ook ophoudinge van 't formeeren van nieuwe extraordinaris
articulen , die men heeft verstaan , dat men maacten om daar
op de examinatie der predicanten te doen, en dat mijn heeren
staaten van Hollandt in den jare van 1610 , in 't nemen van
de voors. resolutie verstaan hebben te volgen 't exempel van
h. 1. m. mijn heer den prince van Orangien en mijn heeren
staaten van Hollandt van het begin der oorlogen gebruict ,
ook van veele godvrugtige hoog- en welgeleerde professoren
theologiae ende kerekendienaars in steeden en dorpen van
Hollandt en West-vrieslandt , opregte beminders en liefhebbers
des vaderlants , en de ware christelijke religie vande gesontheyt der contreremonstranten , die haar medebroeders professores theologie en predicanten , wesende van het gevoelen der
remonstranten , int geloven en leeren van 't zelve gevoelen met
christelijke eenigheid en liefde hebben getolereert en metten
selven broederschap zonder eenige scheuringe gehouden. Endo
zijn daar in gefortificeert en versterct deur het hoog wijs oordeel en heilsamen raad van de con. maj t . van Groot-Brittan
nien bij zijne brieven in den jaare 1613 , zoo aan de heeren
staaten generaal , als aan de heeren staaten van Hollandt op
deese questie in specie geschreven, verclarende dat , bij publyke
auctoriteit van mijn heeren staaten , beyde de opinien behoren
getolereert te worden , en dat zoowel d'een als d'ander totter
menschen zaligheid connen gelooft ende geleert worden ; ende
meent hij , dat de hoog geroemde en van de gereformeerde
christenen veel gemeriteerde mannen Calvinus en Besa ter
oorsake van dit verscheiden gevoelen in de voors. landen
ende naar de constitutie van denzelven noyt goedgevonden of
geraden zouden hebben eenige scheuringe tot oorsake van 't verscheiden gevoelen hier in questie in te voeren ; gelijk hij meent
dat men genoeg can verstaan vuyten brief Calvini gestelt voor
de locos communes Phi. Melanctonis , tot Geneven gedruct,
ende het besoingne ofte colloquium tot Mompelgart gehouden ,
3*
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daarover d'heere Besa is geweest ende evangelische broederschap en christelijke eenigheid te houden heeft aangebooden
in de voors. en importante questie ; versoekende voorts te
mogen pertinent bij gesehrifte stellen de redenen die naar zijn
onthout mijn heeren de edelen en vroedschappen van de steeden gehad hebben in 't neemen van de voors. resolutie. Ende
zoo veel als hem in 't particulier aangaat , zeyt de remonstranten ende contreremonstranten in gelijkheid gehouden to
hebbon , zonder d'een meer als d'ander te favoriseeren. Maar
dat men voor favour wil nemen 't handhouden van de resolutie van mijn heeren staaten , dat 't zelve gansch geen fundament heeft , dewijl kennelijk is dat sonderlige den advocaet
van Hollandt en West-vrieslend verpligt en verbonden is de
resolutien van mijn heeren staaten te doen effectueeren en naarcomen; zeggende voorts, dat hij in 't particulier desaangaande
nyet gedaan en heeft , wesende voor zijn particulier al over
L jaren van opinie geweest , dat een good christen simpel en
eenvoudig behoort to geloven , dat hij is gepredestineert ter
zaligheyt , en ook zijne kinderen in haar kindsheid stervende,
houdende het lijden, bloetvergieten, lijden en sterven onses salichmakers Jesu Christi cragtiger ter zaligheyt als Godes toorn
en de zonde van Adam en Eva ter verdoemenisse.
39.
Welck 't eempel van mijn heere den prince van Oran.jen , H. M. en van mijn heeren staaten is , daarvan
bij de voorgaande antwoort wordt gementioneert ?
Seyt, dat veele exempelen zijn memorie niet en kan lijden,
maar dat hij wel weet dat Helmannus , professor theologie
tot Leyden , in zijn tijdt gehouden is geweest van de opinie
der remonstranten to wezen , dat van gelijken de professoris
theologie bij onsen tijd , niettegenstaande dat zij wel wisten
dat Arminius van 't gevoelen der remonstranten was, al evenwel met hem lange jaaren christelijke broederschap en eenig-
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heit hebben gehouden. Dat ook wel predicanten in steden
en dorpen van Hollandt en West-vrieslandt liet gevoelen van
de remonstranten hebben gelooft en geleert , zonder eenige
moeyte of beswaarnis , als bij exempel Clement Meertens tot
Hoorn , Tietwerker tot Geervliet , en jegenwoordig een predikant tot Leyden , d'oude Cesarius tot Utrecht , in Hollandt
gestaan hebbende , Meursius tot Loosduynen , verstaende dat
't geallegeerde van mijn heere den prince street op die en
diergelijke exempelen van predicanten , die bij sijnen tijd in
dienste geweest zijn ende zoo gevoelt ende geleert hebben ,
sonder eenige molestatie.
40.
Bij wien geconcipieert , gevordert en te wege gebragt
is de brief van de Co. Maj. van Groot-Britaignien
van den jaare 1613 , hier voorn. in antwoord geallegeert , en of die niet hier te lande of in den llage
eerst is gesmeet gcweest ?
Seyt , dat hij 't selve zekerlijk niet en zoude connen seggen , maar dat hij niet te min wel gelooft, datter eenige memorien , om van zijn goede meeninge berigt te zijn ,
bier te lande mogen ingestelt wezen , maar wat veranderinge bij zijn Maj. zelfs daar in gedaan is , dat hij 't zelve
niet en zoude weten te zeggen.
41.
Bij wien de voors. memorie hier in 't land is gestelt geweest , van wat inhoud die is geweest , wat veranderinge daarin is gedaan bij de voors. con. majt. , aan
wien deselve is gezonden geweest , en door wien zijn
hooggem. maj. gepresenteert ?
Seyt niet te wceten, gelijk voorgezeet is , wie de memories
zoude ingestelt hebben , maar dat hij gelooft, dat de heer
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Caron Bier int land zijnde , de memorien ontfangen heeft ,
zeggende van den inhoudt der memorien niet te connen spreeken , nogte ook wat poincten daarin verandert zijn of nyet.
42.
Of niet zijnen eigen clerk Swerius die bij zijnen last
heeft geschreven, en of die nyet bij hem zelfs gelevert
is geweest aan den heere Caron ?
Seyt , dat het wel wesen can , maar dat hij daarvan nu
een
memorie en heeft.
B
43.
Of hij meent dat geduyrende, de oorloge den staat van
die van de gereformeerde religie nyet vast genoeg en
is geweest , en of die met het inruymen van de remonstranten nu vaster zoude hebben connen gemaact
worden ?
Seyt , dat hij memorie heeft dat in de kerken van Hollant
ter oorsake van het verscheiden gevoelen van de predestinatie,
gestadig differenten en questien geweest zijn , ende dat de
kerkelijke , classicale synodalien en ook de vergaderinge van
mijn heeren staaten daarom verscheyde moeijelijkheden hebben
gehad , ende dat hij dikwils heeft hooren zeggen dat Jan
Arentz Mandemaker , wesende van de eerste predicanten der
reformatie , al in den jare 1566 en dikwijls daarna zoude
verclaart en verstaan hebben , dat de opinien Calvini int stuk
van de predestinatie in deze landen precise te willen gebruiken , de reformatie , het aanwassen ende vermeerderen der
religions - verwanten schadelijk zoude wesen. Ende dat hij
opregtelijk gemeent heeft ende als nog meent , dat het tolereeren van beyde de gevoelens ende 't houden van christelijke
eenigheid onder denzelven groote aanwassinge , versterkinge en
vermecrderinge zoude causeeren. Zeyt voorts zijn verstant
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altoos geweest te zijn en nog te wesen, dat men de articulen
behoort te neemen opregtelijk en eenvoudig zonder equivocatie
of ander subtiliteiten daarin te gebruiken, ende dat men goede
bepalinge behoort te maken om alle dolingen en ketterijen te
weeren.
44.
Waarom hij dan van tijd tot tijd de remonstranten wel
getroost van hem heeft laten gaan , ende contreremonstranten ter contrarie bejegent P
Seyt niet te weeten , dat in eenige zaaken , die gelijk regt
of reden hebben gehad , hij den eenen nyet zoowel als den
anderen bejegent zoude hebben; dat hij dikwils de remonstranten, van hem jet buiten reeden naar zijn verstant begeerende , haar versoek heeft gedifficulteert , als ook wel gedaan
is in gelijken cas aan de contreremonstranten , en dat hij gelooft, dat Itosens zelfs nog gedenken zal, dat hij in den jaare
1616 voor zijn bedde comende daar hij cranck lag , zeggende
dat hij tijdinge hadde van de siecte van zijnen ouden vader ,
en dat ik daarom ten besten zoude willen helpen excuseeren
en verstaan , dat hij 's anderen daags voor de tweedemael op
't gebruiken des H. nachtinael onses Saliginakers hut Christi
niet en zoude Connell Cornell; dat ik daarop geantwoort hebbe
't zelve te wesen opus pium en dat ik oversulks de goede
hant daaraan houden zoude , dat het wel zoude worden genomen , maar dat ik hem ernstelijk bade , hem to willen disponeeren en bequaam maken om de kerke van den lingo in
eenigheit te houden. Dat ik hem opregtelijk verseekerde altijds voor hem en die van zijn gezindheyt als aan Vuytenbogaert ende die van zijne gezintheyd te zullen helpen doen ;
gelijk hij aan verscheyden anderen ende lestelijk aan Poliandro
ende Festo gelijke verseekeringe of verclaringe ten naastcn bij
heeft gedaan , ten tijde als hij haar opende ziju out gevoelen
op to predestinatie.
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Waarom hij tegens diverse personen van de regeeringe
gezeyt heeft, dat in den staat van 't landt die van de
contreremonstrantse religie nyet en waren te vertrouwen
ende dat het factieuse menschen waren ?
Seyt niet te gelooven , dat yemant hem zulke woorden heeft
horen spreeken , en ook nyet te weeten dat hij ooyt zulke
woorden jegens de heer Ledenberg zoude hebben gesproken.
Dog mag wel zijn , dat hij gezeyt of geschreven heeft , dat
men op de gemeene vreemdelingen die int land nyet gegoeyt
en zijn , zoo vast fundament nyet en can waken als die daar
inne gegoeyd zijn.
46.
Waarom hij tegens diverse personen gezegt heeft, dat de
papisten voortaan de beste patriotten zouden wezen ?
Seyt nyet te weeten zulke woorden gesprooken te hebben ,
hoewel hij weet , dat ook onder de papisten veel opregte beminders van 't vaderlant zijn , gelijk zij van den beginne der
oorloge getoont hebben ; maar dat hij altijts verstaan heeft en
nog verstaat , dat de beste en meeste verseekeringe der landen
is en moot blijven bij de religions verwanten ; ende zelfs ook
zulks niet gezeyt te hebben op eenig vermaan hem gedaan van
dat de nieuwe scliutterije van Utrecht wel gemaact was voor
de tweederden parten vuyt papisten , en dat zij meenden bedenkelijk te zijn voor den staat van 't land , dat men de magt
ende wapens alzoo zoude brengen in handers van de papisten,
en zoo hem zulks bij iemant nagezeyt word , dat het hem
word geleent.
Was get eekent,
Johan van Oldenbarnevelt.
Deyiasdaegs den XX Novemb. wederom geexamineert
den veers. advocaat , ter presentie als voren , vuytgezo4dert de /leer van Sweeten.
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47.
Of hij nyet anno 1612 aan eenige predicanten bij hem
gecomen om te vorderen de nationale synode , gezeyt
heeft dat de meeninge van de heeren staaten generael noyt geweest en was de crych to voeren tot handhoudinge van deese ofte geene religie 9
Seyt dat hem gedenct , dat omtrent dien tijd eenige predicanten bij hem geweest zijn omme te vorderen een synode
nationael , en tusschen deselve en hem naar zijn beste onthout gevallen zijn eenige communication op te poincten differentiael in religions-zaaken , ende dat deselve predicanten
naar zijn verstant en onthout scheenen te willen mainctineeren , dat de oorloge aangenomen was alleenlijk voor de religie
en haar gevoelen in deselve , ende dat hij daarop henl. geseyt heeft , dat naar zijn verstant de oorloge aangenomen was,
vooral tot conservatie der vrije- en geregtigheden der landen
en steeden , ook van de goede ingeseetenen , en dat onder
deselve vrij- en geregtigheid zijns oordeels het eerste en voornaamste poinct was de ware christelijke religie ende de vrijheit des conscientie of gemoederen , en dat de religie moste
wesen in republica ; maar dat 't verstant zoude geweest zijn
weer voor de opinie of gevoelen van d' een doctoor of d' andere in de differentiale poincten het oorlog aan te neemen ,
dat hij daarvan geen kennisse en hadde , ende ook zulks nyet
en conde geloven , gelijk hij nog nyet en doet ; houdende dat
zoo wel voor de opinie in 't stuk van de religie van de poincten in questie bij de meeste oude ingeseetenen van Hollant
en West-vrieslant zoo wel verstaan is d' opiniet Melanthonis
en zijn volgers , als Calveni , Bese ende hare , en weet ook
wel dat bij d' eerste placcaten op 't stuk van der oorloge
verclaert en verstaan is , dat deselve aangenomen is voor de
vrijheit der conscientie in t' stuk der religie, en dat het alsoo
van 't begin der oorloge bijn zijn kennis altijts gepractiseert
is ; indien de predicanten anders zouden hebben verstaan als
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hier voren verhaelt is , dat hij meent dat se zijn woorden
qualijk hebben verstaan.
48.
Of hij in deselve tijd tegens deselve predicanten nyet
gezeyt en heeft , dat elke provincie en ieder stad vrijstond en vermogte zodanige religie aan te neemen ende
te mainctineeren als haer goed ende raedsaem dogte P
Seyt dat hem nyet en gedenct nog ook en gelooft , dat hij
zulke woorden tegens henl. zoude hebben gesproken , maar
mag wel wesen , dat zij luiden willende mainctineren , dat de
heeren staaten van de particuliere provincial geen ordre in
't stuk van de religie en mogten stellen , hij hen daar jegens
vertoont heeft , dat 'tzelve was directelijk strijdende jegens het
tractaat van de naarder unie tot Utrecht gemaact in 't jaar
van 1579 , ook jegens bet tractaat van de jaaren 1580 en
1581 gemaact metten hertog van Anjou , ende het gebruik
dien conform , ende ook navolgende tractaaten of handelingen
bij goedvinden en kennisse van de heeren staaten generael
gemaact , hebbende hij die spreekt goede kennisse , dat op te
serieuse aanmaninge van h. 1. g. mijn heere den prince van
Oraengien in 't jaer van 1582 in Hollant verscheide gecommitteerden vuytte vergaderinge van de heeren staaten een kerkelijke ordonnantie ingestelt is op ten naam van hooggedagte
zijn Exc. en de heeren staaten , als administrerende de
hooge overheit van den lande van Hollant en West-vrieslant,
en dat in 't hooft van dien gezeit word , dat een wettelijke
hooge overheit toestaat vooral zorge te dragen , dat hare gemeente en onderzaten Godes heilig woord in alle zuiverheit
geleert worde. Gedenct ook wel , dat de andere provincien
elks in haer particulier kerkelijke wetten en ordonnantien gemaact hebben , ende naamtlijk dat de heeren staaten van
Utrecht in 't jaar van 1590 , kandelende met zijn Exc. op te
delatie van 't gouvernement van deselve provincie met kennisse en
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goedvinden van de heeren staaten generael en ook van de heeren staaten van Hollandt in 't particulier , Baer bij toegestaen
is , dat de heeren staaten van Utrecht vol ,qende de naarder unie
toequam het recht om op tie religie ordre te stellen , ende dat se
over zulks van zijn Etc. beloofte genoomen hebben , dat hij Baer
in 't zelve recht zoude maincteneeren en haere ordonnantie op
't stuk van de religie gemaact en nog te maken doen observeren
en achtervolgen ; en dat men 't zelve recht zoo notoir heeft gehouden , dat zelfs in de provincie van Groeningen en Ornmelanden in 't jaar van 1595 , 's jaars naer de reductie van deselve stadt, naar zijn beste onthout een kerkelijke ordonnancie
is gemaact. Ook dat zijn Exc. in 't zelve jaar 1595 in Zeelant wesende en bij de heeren Liesfelt en Macs vuyt Brabant
aldaar besogt zijnde , ten overstaan van meenig gedeputeerden
van Zeelant aan de voors. gecommitteerden vuyt Brabant verclaert heeft , dat elke provincie in 't stuk van de religie zulke
ordre stelden ofte stellen mogte als 't haar goeddagte , ende
dat de andere haar daar mede nyet en hadden te bemoeijen ;
ende hout hij 't zelve recht voor 't land van Hollandt en Westvrieslandt onwedersprekelijk , als wesende eon vrij landt ,
nyet recognoscerende eenig superieur ; gelijk over veel hondert
jaaren gemaincteneert , gesusteneert , ende op to presentie van
't rijck bij sententie of arrest van den grooten raat van Mechilen op to questie tusschen die van Brabant en Hollant op
to practijcke van de Gulden Bul van keiser Caarl den vierden ,
is verstaan en gedecreteert : maar en heeft hij Hoyt verstaan
zulken recht den regenten van de particuliere steeden toete
staan , dan wel dat in conformite van de auctoriteit bij h.
1. g. mijn heer den prince van Oraengien gcdefereert , haar
alle behoorlijk contentement en genoegen in religions zaaken
behoort gegeven to worden , om hare gemeente in ruste en
vreede te mogen houden.
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49 .
Of ten voors. tijde als hij tegens de voors. predicanten
de woorden in 't voorgaande artikel vervatet zoude hebben gesproken , nyet bij eon van dezelve predicanten
en is gezeyt geweest, Dne advocate, si hoc non est abscindere neruum ecclesiae et reipublicae, nescio quid sit,
en of hij zelfs nyet en gelooft dat zulks is renverseeren en vernietigen het zekerste steunsel van den staat
van de landen ?
Seyt, dat hem nyet en gedenct dat zulke woorden jegens
hem zijn gesprooken en of die gesprooken waren , dat die
geen fundament zijns oordeels en zouden hebben gehad , alzo
jura reipublicae of de souverainiteit notoirlijk elke provincie
of de Hceren Staaten in deselve toekomt, en nyemant antlers,
gelijk 't zelve bij de voors. twee tractaaten en zonderlinge in
reguard van mijn heeren van Hollandt bij het articel van
het tractaet van den hertog van Anjou, beginnende Hollant ,
etc. claarlijk is gedecideert. Dat bij nyet to min voor zijn
particulier gevoelen altijds , (behoudende provincien respective
haar recht) wel goedgevonden heeft , en nog vindt, dat goede
eenigheid en correspondentie onder de vereenigde provincien
in 't stuk van de religie gehouden werde bij onderlicke vruntlicke bewilliginge en inductie , maar niet bij overdringinge of
overstemminge , zonder dat hij nogtans good zoude vinden,
dat men daarvan het recht van de souverainiteit en opperste
gebiet den heeren staaten van Hollant zoude onttrecken of
met andere gemeen maken , als zijns oordeels to zeer prejudiciabel wesende de hoogheid, geregtigheid en auctoriteit der
voors. landen.
50.
Dewiji hier niet gevraegt en wordt, wat ordre elke provincie, in cragt van hen hebbende recht tot mainctienement van de Bens aangenomen religie, molten stellen;

maar of deselve daarinn.e veranderinge zoude mogen
maken , naar hen goeddunken , wert gevraagt of hij
meent, dat in cragte van de unie van Utrecht of eenige
andere tractaaten de respective provincien of stedcn
magt hebben de eens aangenomen religie te veranderen naar haar goeddunken P
Seyt, dat hij nyet en weet dat in de questieuse poincten
van de predestinatie het gevoelen Calvini, Besae en andere
meer aangenomen is als Melanthonis , Bullingerii en andere ,
maar dat hij, goede gedagtenisse heeft , dat in 't beginsel van
den oorloge , het huisboek Bullingerii en andere zeer is gerecommandeert , en dat al in 't jaar van 1574 ende in 't jaar
van 1582 , bij mijn heere den prince van Oraengien en
mijn heeren de staaten verstaan is , dat heml. als hooge
overheit toequam zorge te dragen , dat hare gemeente Godes
heilig woort in zuiverheit werde geleert , en daarom zorge
behoren te dragen datter veele geleyt en beweegt worden tot
aanneminge van de ware christelijke religie. Dat hij voorts
meent , dat mijn heeren staaten van Hollandt en West-vrieslandt tot vorderinge van eenigheit onder de kerkendienaers
en goede gemeente , de tolerantie , geloof ende leere van de
vijf poincten in questie , in goeden verstande genomen , wel
hebben mogen toestaan , als wesende de principaelste last ,
van een hooge overheit , ruste en vreede van haar gemeente
zoo in religions als andere zaken te bevorderen. Ende dat
de vordere vrage om veranderinge te mogen maken te zeer
delicaat ende important is, om bij hem daarop eenige verclaringe te doen.
51.
Of hij noyt in eenige collegian van regieringe of tegens
particulieren gesustineert heeft, dat elke provincie of
stadt vermo gb te aan te neemen en te doen onderhouden
zulke religie als 't hen goed zoude dunken P
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Verclaart, bij zijne kennisse zulke woorden nyet gesproken
te hebben , gelijk hier gestelt worden.
52.
Of die van Hollandt bij de naarder unie tot Utrecht
a° 1579 gemaact, eenige vrijdom om in de aangenomen religie eenige veranderinge te mogen doen , gestipuleert hebben , ende waer ?
Seyt, dat hij hem refereert totters text van de unie , en
dat hij niet en can begrijpen , dat d' andere provincien Baer
bij eenig gezag of auctoriteit is gegeeven, om die van Hollandt
en West-vrieslandt iets in 't stuk van de religie tegens haren
goeden wille en meeninge op te leggen , ende dat hij verstaat
het landt van Hollandt en West-vrieslandt bij 't zelve tractaat in alle poincten te zijn gebleven in haer recht van souverainiteit en auctoriteit , zonder dat hij op deze vrage naarder verklaringe zoude konnen doen.
53.
Dewijle bij de unie gemaact tusschen Hollant en Zeelant
in den jaare 1575 ende tractaaten met h. m. den
prince van Oraengien, zoo op te delatie van de hooge
overheit als daarna van de graeffelijkheit , bedongen
is het maintinement van de aangenomen religie zonder veranderinge daar inne te doen of gedogen gedaan
te worden, en dat 't selve gerepeteert is bij de instructien naar Vrankrijk en Engelant en diverse andere tractaaten en resolutien, hoe hij dan gevordert of
connen vorderen heeft, dat de opinien van de remonstranten , streckende tot renverseeringe van deselve
religie, in de publijke kerken zoude ingevoert worden?
Seyt, dat hij nyet en gelooft latter eenige tractaaten of instructien zijn, die de heeren staten van Hollandt en West-
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vrieslandt beneemen haar recht van souverainiteyt in eenige
poincten, ende dat hij noyt en heeft konnen begrijpen, dat de
opinie van de remonstranten in de vijf poincten, wel, opregt,
ende eenvoudig verstaan , eenig renversement of verandering
in de ware gereformeerde christelijke religie maken , maar dezelve bequaam geacht to hebben naar zijn verstant , om veel
goede ingesetenen tot deselve gereformeerde religie te trecken.
54.
Of hij meent dat het regt van de souverainiteit van eon
provincie zoo moot ingezien wezen, dat dezelve 't zelve
recht volcomentlijk mogen gebruiken naar haar welgevallen in 't stuk van de religie ?
Seyt, dat hij 't recht van de provincien nyet en can limiteeren , maar in zijn geheel moot laaten , en dat de staaten
van ieder provincie , kennende best de humeuren en constitutie van haar ingesetenen , behoren zorge to dragon , dat veele
beweegt ende getoogen mogen worden totte ware kennisse ende
christelijke religie , daarvan zij professie maken protesteurs to
weesen , en dat hij daar toe altijts gearbeid heeft , en meent
dat behoort gearbeit to worden , blijvendo altijts bij de zuiverheit van Godes woort , en malcanderen tolereerende in de
verscheidentheid der opinion van de scribenten en doctooren ,
zoo veel de zuiverheit van Godts woord toelaat , zonder de
goede ingezetenen tot d' eon of d' ander opinie der voors. doctoren of scribenten to astringeren, verbinden of hare conscientien daarmede te beswaren.
55.
Indien men 't recht van de souverainiteit ook over de
religie zoo volcomen wil maken , of dat nyet en is
asstrueeren de magt van den coninck van Spaingien
wel eer over doze landen, en d' solve landen in beden-
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ken van rebellie te brengen tegens de souveraine magt
van doen ter tijd haren natuurlijken heere ?
Seyt dat by de souveraine magt van de heeren staaten
van de provincién en namentlijk van Hollandt en West-vrieslandt altijds verstaan heeft en nog verstaat in religions zaken
ondcr Godt den Heer Almagtig en zijn heilig woord alleen
te staan , en dezelve gebruikende tot vordering van Godes eer
en glorie , ende doende leesen het H. Evangelic in zuiverheit
zonder eenig dwank over de consientien te gebruiken , nyet
en connen vervallen in 't inconvenient van den coninck van
Spaengien in deze vrage gestelt , maar dat zij doen 't geene
de religions verwanten in haare eerste remonstrantie aan den
coninck van Spaengien hebben versogt ; ende dat de religions
verwanten hebben verstaan , dat de coninck van Spaengien
zijn auctoriteit in 't recht van den laude te cort deede , dat
hij zelfs met zijn eigen oogen nyet en sag in religions zaken,
maar daarover gebruicte de oogen des paus van Roomen en
zijne consistorie , cardinalen , de bisschoppen en inquisiteurs.

56.
Waarom hij dan de opinie der remonstranten in de kerken heeft laten invoeren , aleer die behoorlijk en wettelijk geexamineert waren na Godes woort ?
Seyt dat 't onregte van hem in 't particulier gevraag,t wort,
waarom dat hij eenige invoeringe zoude hebben toegelaten ,
zoo hij 't zelve nyet en heeft gedaan nog connen doen ; maar
't geene gedaan is , is geschied bij resolutie en ordre van de
heeren staaten , daarop solemnelijk en na voorgaande rapport
van hare respective principalen vergadert geweest zijnde , ende
naar dat to voren op te selve poincten conferentie tusschen
Gomarum en Arminium elks met haar geassisteerde predicanten veele dagen gehouden en volkomen kennisse van zaken
genomen was.

57.
liVaarom men alomme zoo zeer getragt heeft de partije
der remonstranten te stijven mette papisten ende libertijnen , en deselve alomme in de magistraten ende regeringe te brengen ?
Seyt , dat hij van het stijven in deze geroert nyet en weet
te spreeken en dat het invoeren en stellen van de magistraten
en regeerders hij hem nyet of zeer weinig bemoeyt heeft , en
geheel nyet geduyrende dese questie opte religions differenten.
58.
Of hij niet geconcipieert en heeft de acte van protestatie
opten name van die van Hollant , 'Utrecht en Overijssel, tegens het inwilligen van de synode nationaal overgege v en ?
Seyt hem te gedenken , dat in 't voorleden jaar in 't ende
van de maand November of 't begin van December hij ziekelijk zijn earner houdende , bij hem gekomen zijn eenige vuyt
Hollandt , 'Utrecht ende Overijssel , zeggende dat zijl. elks op
haren tour d'opinien van hare provincien hadden verclaert van
nyet gelast to weesen. in 't consenteeren van 't houden van het
nationaal synode, ende dat nyettegenstaende eenige gecommitteerden van Gelderlant swarigheit maacten de voors. drie provincien to overstemmen , dat men al evenwel scheen opten
naam van de heeren staten-generael een vuytschrijvinge van
het nationaal synode to willen doen , ende dat zij goedgevonden hadden met hem die spreect to adviseeren wat daar
inne zoude dienen gedaan ; en dat ten voors. tijde naar voorgaende communicatie ende deliberatie goedgevonden is , om
met weinig woorden de gedeputeerden van de andere provincien to vertoonen haer ongelijk , dat zij, jegens recht in gebruik , alzo bij overstemminge zouden willen voortsgaan ; en
dat daarop een acte op den naeme van de voors. drie provinII D. 2 St,

4

— 50 —
cien is ingestelt op zijn dictame volgende 't gunt samentlijk
goetgevonden was , ende dat hem wel gedenct dat hij aan de
gecommitteerden vuyt Hollant vermaanden , dat zij voor 't
overleveren van dyeu deselve neyt alleen mette ordinaris gecommitteerden van Hollant ter vergaderingen van de heeren
staten-generael , maar ook aan 't collegie van de g. r. zouden
communiceeren, om alzoo met volcomen kennisse van die van
Hollandt de overleveringe gedaen to worden.
59.
Wie de gecommitteerden der voors. drie provincien geweest zijn , en of zij hem getoont hebben eenige last ,
om met hem daarop te mogen adviseren ?
Seyt , nyet wel te weeten wie dat de gecommitteerden ge
weest zijn , maar dat hij hem laat voorstaen , dat van wegen
die van Hollant , de heere Grotius daerbij was , zonder nu
to connen zeggen , wie dat van wegen die van Utrecht en
Overijssel daarbij geweest zijn ; en dat hij geen anderen last
van heml. heeft gezien dan de advysen van de voors. provincien , gelijk die ter generaliteit op de voors. zake waren ingebrach t ?
60.
Waarom hij zoo zeer is geweest jegens 't houden vande
synode nationaal, dewijle hij bier voren verclaart heeft
dat de eenigheit in de religie voor den staat van 't land
zoo noodig is , en dat in dese groote twisten geen
midder en was om totte voors. eenigheit to comen buiten 't houden van een synode nationaal.
Seyt , dat hij altijds verstaan heeft , dat als men een synode nationaal zouden willen houden , 't zelve zoude behooren
to geschieden bij vrijwillige inwilliginge van alle de provincien,
steden en leden van dien ; ende bemerkende dat het zelve zoo
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haast nyet en zoude comen te wege gebragt worden met
gemeene bewilliginge, als de swarigheit in Hollant vereischte ,
hij liever hadde gezien en beter geoordeeld , dat een synode
provinciaal van Hollandt en West-vrieslandt eerst hadde gehouden mogen worden ende daartoe genodigt competent getal
kerkelijke personen vuyt andere provincien , omme to eer de
zaake te mogen beslegten met goede correspondentie mette
nagebuyren , ende zoo 't zelve nyet en hadde connen te wege
gebragt werden ten overstaan van de kerkelijke personen vuyte
provincien , dat men torts daarnae de zaake zoude mogen
hervatten ten overstaan vande gecommitteerden vuyte gereformeerde coninckrijken en landen , mitsgaders de kerken derselver. Ende in gevalle bij directie van heml. de zaake nyet
en hadde connen gevonden en geaccordeert worden , dat men
daarnae op een verder vergaderinge met goede deliberatie letten en resolveren zoude. En dat hij nyet antlers jegens
't houden van de rationale synode en is geweest , dan in
voegen en om redenen hiervoren verhaelt , en om 't recht van
Hollant voor andere nyet gemeen te maken , voor dat alles
beproeft zoude zijn, dat tot regtinge der zaake in de provincien van Hollant en West-vriesland condo en mogte gedaan
worden.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
Woensdag den XXI November anno voors. weder
geexamineerl als voren den voors. advocaat, ter presenlie van de heeren Voocht , Sweeten , Bru,yning , Manmaker , Ploijs , Alma ende Gockinga.
61.
Of hij nyet geseyt en heeft datter geen synode nationaal
en zoude gehouden worden , zoo lange als hij leven
of zijn oogen openstaan zouden, ende waaromme hij dat
alzoo gezeit heeft ?
4*
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Seyt , nyet te weeten nog te geloven oyt zulke woorden
gesproken te hebben , wesende zijn meeninge altijts geweest ,
dat de gemoederen van de kerkelijke personen nedergezet
zijnde , en deselve tot eenicheit gedisponeert wesende , een
synode nationaal bij gemeene bewilliginge der provincien , leden en steden van dyen zoude behoren vergadert te worden ,
hebbende daartoe hooggedagte heeren staaten van Hollant
helpen disponeeren al in den jaare 1597 , naer dat men veel
jaren veel moeyten en questien in verscheide kerken en ook
in de vergaderinge der heeren staaten ter oorsake van de predestinatie en gevolgen van dien hadde gehad , en ook bij zijn
interventie ten besten mogelijk doen ophouden. Dat hij nyet
en can bedenken waar uyt dat dese vrage compt , dan dat hij
memorie heeft , dat omtrent zes maanden geleeden een gedeputeerde der stad Amsterdam hem in de vergaderinge van
hooggedagte heeren staaten aanzeide , dat hij hem zoude hebben hooren zeggen , dat hij nimmermeer in een synode nationaal en soude helpen consenteren , daerop hij promptelijk
zeide , zulks niet gezeit nog verstaan te hebben , en of iemant
zijn woorden mogte anders genomen hebben, dat hij verclaarde
zulks zijn meeninge noyt geweest te zijn.
61.
Hoe de dissentien zouden hebben connen weggenomen
en de gemoederen beter tot vreede geaccommodeert
connen worden , als men de questien en differenten in
de religie dagelijks meer en meer voortdronge ?
Seyt, dat mijn heeren de edelen en meeste steden van Hollant en West-vriesland , gelijk hij in zijn paIticulier, verstaan
en gemeent hebben , dat de kerkelijke personen malcanderen
verstaande in de onderlinge tolerantie van haer respective gevoelen op 't stuk van de predestinatie en gevolge van dyen ,
bestaande in de meeste behendicheden van Godt almagtig , en
dat sincierlijk , opregt en eenvoudig 't gevoelen van de remon-
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stranten vervattet in de vijf poincten , gemeent is geweest dat
daarna alle kerkelijke differenten waren geslegt , zonder de
minste veranderinge in de religie , maar tot gerustheid van
eenige hondert predicanten in de vereenigde landen haer huisfrouwen en kinderen , en veel duysenden goede Iantsaten en
inwoonderen , die van 't gevoelen van de remonstranten altijds
geweest zijn , en dat bij van geen nyeuwe , andere of meerdere questien eenige kennisse heeft of weet te spreeken , en
soo der eenige voorgecomen waren , dat hij naar zijn vermogen zoude geaerbeyt hebben om die te helpen verworpen en
steuyten.
63.
Of gedurende d'oirloge ende eer men van de remonstranten of haar opinie wiste opentlijk in de kerke to
spreeken , de lantzaten en predicanten niet incest alle
in goede vreede waren ?
Seyt , dat hij van 't begin van der oorlog af, wesende nu
over de 46 jaaren, veel predikanten ende menigte inwoonderen
deser landen heeft horen clagen , dat zij in hare conscientie
en gemoet hen beswaart vonden in de opinie van Calvin°
ende zijne volgers in 't stack van de predestinatie ende gevolge
van dyen , en dat hij nu geweest zijnde in de vergaderinge
van miju heeren staaten van Hollant nu al in de 40 jaren ,
eerst in de qualiteit als raadt en pensionaris van Rotterdam
en daernae in de 32 jaaren als advocaat des gemeene landts ,
al over 36 of 38 jaaren en successivelijk van tijd tot tijd daar
naa, zoo in de kerkelijke classicale en synodale vergaderingen,
als zelfs van hooggedagte heeren staaten, ter oorzake van dyen
veel question en geschillen heeft gehoort , helpen examineeren
ende ten deele ophouden, ende dat hij gelooft dat, zonder cone
goede, wel en christelijk bepaalde tolerantie daarin aangenomen
en gebruict werden , nemmermeer de kerkendienaars ende gemeente in ruste en vreede zullen wesen ; en dat men zal
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beletten den aanwas , vermeerderinge en versterkinge van de
ware religions verwanten , welke versterkinge nogtans hij voor
Godes eer en glorie , welstand en verseeckeringe der landen
en steeden, altijds niet alleen dienstig maar ook noodig geoordeelt heeft , met een opregt gemoet en conscientie.
64.
Of hij nyet zelfs het meeste voetsel van alien de voors.
differenten ende religie is geweest , omdat hij in zijn
eigen gevoelen nyet en accordeerde met 't gemeene gevoelen der kerken ?
Seyt , dat hij altijds getragt heeft nyet tot verschillen, maar
tot eenigheit , ende oversulks 't voetsel in desen verhaalt hem
t' onregte geleent wert , en dat hij gemeent heeft , en alsnog
meent , dat sijn gevoelen wesende opregtelijk , dat der menschen zaligheit moet toegeeygent worden Godes onverdienbare
genade en de verdienste en voldoeninge voor onze zonden van
onsen Heylant en Zaligmaker Jesum Christum , elide dat hij
dat geloovende en daarbij ten chide persevereerende , hij hem
verseekert van Godt almagtig ter eeuwiger zaligheit gepredestineert te sijn en dat zijne kinderen beneden de jaaren van
verstant gestorven zijnde , ook daartoe gepredestineert zijn ,
en dat hetzelve nyet en strijt , maar is conform 't gevoelen
van de gereformeerde kerken.
65,
Of hij nyet jegens verscheiden personen gesegt heeft ,
dat nyet Vuytenbogaert hem , maar hij Vuytenbogaert
bekeert hadde in 't gevoelen van de predestinatie?
Seyt , sulke woorden bij zijn kennisse nyet gesprooken te
hebben , maar wel dat hij nog van Arminio , nog van Vuytenbogaert in 't stuk van de predestinatie en gevolge van dyen
niet geleert en heeft , zoo hij altijds gebleven is bij zijn ge.,
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voelen daarop aangenomen in 't jaar 1568 binnen Heydelberg,
ook met kennisse van eenige theologanten voren verhaalt ,
maar dat hij daarbij mag geseyt hebben , dat hij ten overstaan mede van Vuytenbogaart , hebbende in een kerkelijke
vergadering alhier in den Hage helpen accommodeeren en ophouden het geschil tusschen de kerke en Hermannum Herberts , predicant ter Goude , in 't gaan naar huis , geaccom.pagneert bij Vuytenbogaart , aan hem geseyt hadde dat men
malcanderen alsoo quellende mette damnante of reprobante
predestinatie , de landen nog in swarigheit zoude brengen , of
diergelijke woorden,
66.
Wat tolerantie datter wesen can tusschen twee differeerende partijen , daaraf d'een d' anders gevoelen voor
gruwelijk agt en bij Turken en duvelsdienaars gelyet?
Seyt , zulke gruwelijke nagevinge die eenige vuyte remonstranten den contreremonstranten of de contreremonstranten
den remonstranten hebben nagegeeven, in zijn hart en gemoet
nyet alleen bedectelijk maar opentlijk heeft wedersprooken ,
gelijk hij ook deselve detesteert , hebbende meer als twee
jaaren lanck , met groote moeyten , aerbeyt en inductie daar
toe getragt dat andere misduidingen , zoowel tot nadeel van.
d'een als d'anders gevoelen, bij een christelijke bepalinge publickelicken zoude worden geweert, en zoowel d'een als d'ander
opinie jegens calumnien gedefendeert , ende zoude hem zeer
lief geweest zijn , dat men tegens zulke calumniateurs van
d'een en d'ander gezintheyden met behoorlijke auctoriteit en
remedie hadde mogen voorsien , 't welk de iniquiteit van den
tijt ende verscheydenheyt van de humeuren nyet en heeft willen leyden.
67.
Bij wins last in 't leste consent bij de beeren stuticil
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generael over eenige jaeren gegeeven tot 't houden van
een synode nationaal , gebragt is geweest de clausule
dat men de confessie ende catechismus zoude revideeren , ende of 't niet geschied en is bij zijnen toedoen
opten rand en aangeven van Vuytenbogaert ?
Seyt , dat de heeren staaten van Hollandt en West-vrieslandt in 't generael en hij als 's lands advokaat in 't particulier , veel jaaren met de religions differenten jegens verscheyde
predicanten gequelt geweest zijnde , en hij daaruyt verstaan
hebbende , dat deselve differenten waren spruytende vuyt
it verscheyde verstant van eenige articulen der nederduitsche
confessie , in 't jaar 1597 aan de heeren staaten van Hollant
heeft geproponeert , of tot ophoudinge en weeringe van zulke
questien niet geraden zoude wezen een synode nationaal to
convoceeren , omme de confessie to revideeren of resumeeren ,
om to zyen of men malcanderen daarin nader contentement
zoude connen geven ; en dat naar deliberatie op deselve propositie in denselven jaare bij de voors. heeren staaten is bewilligt en geconsenteert dat men in de generaliteyt zoude aanhouden tot het houden van een nationaal synode ten einde
voors. ; dat hetzelve bij hem in de generaliteyt gebragt zijnde,
bij eenige provincien daarin to bewilligen is gedifficulteert ,
dog naar vcel aanhouden, pacientie van veel jaaren, verscheyde
aanschrijven aan de provincien en induction daartoe gebruikt ,
eintelijck alle de provincien daarin geconsenteert hebben, mits
dat opte instantie van eenige van d'andere provincien nyet
alleen de voors. confessie, maar ook de catechismus zoude worden gerevideert of gcresumeert, zonder dat hij weet dat in zijn
regard Vuytenbogaert daartoe iets heeft gedaen.
68.
Waarom hij in Hollant zoo lange tegen gehouden heeft
de vergaderinge van de provinciale synode, ter tijd toe
de nationale bij de heeren staaten generael uytgeschre-
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yen is geweest zonder en veeltijds daar te voren eenigen voorslag gedaan of moeyten aangewent te hebben
om deur een provinciaal synode tot wegneeminge dezer differenten te comen ?
Seyt , dat in Hollandt en West-vrieslandt naar zijn beste
onthout , zoowel bij het instellen van de kerkelijke ordonnantie van de jaren 1582 als 1591 was goedgevonden , dat men
Hollant nyet en zoude laaten gedeelt in de kerkelijke zaaken
bij twee synodale vergaderingen , d'een van Zuyd- en d'andere
van Noort-Hollant , omme te voorkomen de misverstanden
en swarigheden die vuyt zulke verdeelinge zouden mogen
spruyten, maar dat een provincials generale synode zoude gehouden worden over geheel Hollandt en West-vrieslant en dat
bevonden zal worden , dat hij veel vermaninge , propositien
ende debvoiren tot het houden van zulken synode heeft gedaan , jaa dat ook eenige maanderi voor de resolutie bij de
gedeputeerden van andere provincien op 't houden van een
nationaal synode genomen, hij bij de heeren edelen en meeste
steden bevordert hadde het inwilligen van dezelve synode ,
maar dat bij vier of vijf steeden daarin werde gedifficulteert ,
ten ware men 't heffens inwilligde een nationaal synode ,
't welk apparentelijk daarop gefundeert was , omdat binnen
Amsterdam eerst in 't jaar 1615 in Septembri een vergadering van over de dertig predicanten gehouden was geweest , in welke vergaderinge geurgeert ende instantie gedaan was om to decreteeren een scheuringe van die van 't gevoelen der remonstranten, en dat hetzelve bij de meeste stemmen Bier tijd afgeslagen zijnde als ondienstig voor de landen
ende kerken , daarna als den XXV Januarij 1617 , bij
zeven of agt predicanten en soo veel onderlingen meest
van afgesonderde kerken , de scheuringe ingewilligt ende onderteeckent is , zoowel jegens 't gevoelen van de vijf poincten
als de kerkelijke ordre van den jare 1591, met uytdruckelijke
verclaringe, dat zij henl. van haar voornemen nyet en zouden
laaten diverteeren of bewegen , ten ware bij een nationaal sy-
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node antlers werde verstaan ; Welke besoigne voor de heeren
staaten en hem die spreect secreet gehouden , ende nyet
geopenbaart is , en ook voor den staat van 't land zear
bedenkelijk is.
69.
Dewijle de differenten in de religie verder waren gecomen als alleen binnen de palen van Hollant en Westvrieslant , hoe hij meent dat daarinne accommodatie
gevonden conde worden , alleen met een provinciaal
synode van Hollant en West-vrieslandt ?
Seyt , dat hij meenden dat de zaake in Hollant en West.
vrieslandt daar de meeste swarigheyt was , geaccommodeert
wesende , deselve accommodatie ook bij andere bij inductie en
andersins zoude mogen hebben aangenomen worden. En namaals verstaende dat eenige meenden , dat de zaake daardeur
zoude worden geretardeert , hij voorgeslagen en met moeyten
te weege gebragt heeft , dat men aan de heeren staaten vande
andere provincien of hare gecommitteerde of gedeputeerde
staaten zoude versoeken kerkelijke personen opte hollantse
vergaderinge gezonden te werden , om de zaake to beter en
to prompter met goede correspondentic en eenigheit te vorderen.

70.
Of zijne eigentlijke meeninge in het doen inwilligen van
de provinciale synode van Hollant nyet en is geweest
om daarmede de nationale te traverseren of langer
ophouden ?
Seyt , zijn meeninge op 't houden van de provinciale synode
van Hollant en West-vrieslant opregtelijk daartoe gestrect te
Tiebben , om alle debvoiren aldaar eerst te doen om de zaake
to accommodieren en vereenigen, waar 't mogelijk , om naar
't succes van dyen te doen, zulks als de gelegentheit der zaake
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in den meesten dienst der landen ende kerken zoude vereysschen, zonder ander voornemen gehad te hebben.
71.
Of hij niet in Vrankrijk ende Engelandt aan de raaden
van de respective coningen heeft doen inbeelden , dat
onder den schijn van 't houden van de nationale synode
gemeent worde to wege te brengen een generale correspondentie tusschen alle de kerken van de gereformeerde religie , en dat zulks voor die rijken zelfs bedenkelijk ware ?
Seyt dies aangaande bij zijn directie niet gedaan te hebben,
maar dat hij vuyt eenige advisen en propoosten van anderen
meent verstaan to hebben , dat zulken bedenken bij eenige
van den raadt van den coninck van Vranckrijk genomen worden , meenende zulks verstaan to hebben zelfs vuyten monde
van den heere van Maurier,
72.
Of hij nyet merle geadviseert heeft over 't maken van de
Weegschale , of ten minste kennisse daarvan gehadt ,
eer die gedruct worde ?
Seyt daar toe niet geadviseert of ook de minste kennisse
gehad to hebben , voor en aleer de hoer ambassadeur van de
con. majt . van Groot-Brittaingien , de heer Carleton , hem die
gedruct gesonden heeft , daarop hij besorgt heeft , dat die
terstont is ingetogen.
73.
Of hij nyet diverse politycke consideratien daarin begre
pen , daertoe gesubministreert en heeft ?
Seyt peen.
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Of hij geen kennisse en heeft , wie deselve in franchois
gestelt en gedivulgeert heeft 9
Seyt neen.
75.
Of hij nyet en meent , dat veel poincten daar in begreepen den staat van den lande nadeelig zijn ?
Seyt zulke en gelijke geschriften nyet volkomentlijk , maar
alleen ter loop te deursien , en daarin wel geremarqueert te
hebben eenige poincten die daarin nyet en hadden; behoren
gebragt te zijn , en dat hem zulken doen tegens den heer
ambassadeur heeft mishaagt.
76.
Waarom hij dan zoo zeer belet heeft in Hollandt de publicatie van 't placcaet bij de heeren staaten generael
tegens deselve weegschale gemaact ?
Seyt, dat hij de publicatie van 't placcaet in de vergaderinge
van de heeren staaten van Hollant en West-vrieslant heeft
geproponeert , en dat deselve bij de meeste stemmen is gediffieulteert , naar zijn onthout principalick , overmits men de
gecommitteerden van Hollandt nyet en hadde willen consenteeren, voor 't arresteeren van 't selve placcaet, aan de heeren
staten van Hollandt en West-vrieslandt, die staatsgewijs vergadert waren , daarvan openinge te doen en haare goede meeninge daarop te verstaan. Ook dat eenige meenden , dat te
meer hetselve libel bij een ygelijk begeert zoude worden.
77.
Of hij meent , dat voor den dienst van de landen dienstig
was te beletten de publicatie van hetselve placcaet te-
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gens cen libel dat verwerpelijk was , alleen op zoo
een formaliteit , en of het nyet dienstelijker geweest
ware de con. maj t . van G root-Brittangien daarin te
bovven contentement ?
Seyt , dat daar de meester spreekt , de dienaar hoort te
swijgen ; maar andersins dat hij 't contentement van zijne
maj t . en desselfs ambassadeur in zoo goede recommandatie
altijds gehad heeft , als yemant antlers.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
Eodem die , 's namiddags wederom geexamineert den
voorsz. advokaat in voegen mom., ter presentie als voren.
78.
Dm . dice XIV Mey.
Of hij nyet mede en is geweest die geene die geinventeert en doen passeeren heeft , de procuratie van den
IIIJ Julij lestleden , op te gedeputeerden van eenige
steden , ende daartoe gesubministreert 't geene ten tijde
van den grave van Licester was voorgevallen ?
Seyt , dat naar zijn onthout gebeurd is in de maand van
Maart of April zonder den tijt precys te weeten , dat in zijn
handen gekomen zijn , zekere fameuse libellen , geintituleert :
Nootwendig discours , Practijcke van den spaanschen raadt ,
ende diergelijke ; dat bij deselve onder anderen verhaalt worde,
dat de pensionarisen gedeputeerden van de steeden ter vergaderinge van de heeren staaten van Hollandt , hielpen neemen
verscheide resolutien , zonder daartoe behoorlijk gelast te zijn,
ende dat eenige vuyte steeden , zonder te weeten wie , hem ,
ziekelijk zijnde ende zijn carver houdende , daarop hebben
comen spreeken ende zijn raat versogt , den welken hij die
spreekt (naar zijn beste onthout) zeyde , dat zy wel zouden
doen neemende haaren last in behoorlijke forme van hare
principalen en coramittenten , ende dat hij memorie hadde ,
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dat 't anderen tijden in gewigtige zaaken zulks geschiet was ,
onder de zegelen van de steden , zonder dat hem gedenct ,
of ook gelooft , dat hij daartoe eenige stukken heeft gesubministreert , of eenige concepten gemaect , of correctie daarin
gedaan , 't welk hem ook niet is gevergt.
79.
Of hij ook meent , dat dier tijt de taken ende personen
van de gecommitteerden , deselve periculen waren onderworpen die men ten tijde den grave van Leicester
was geweest, en waeromme ?
Seyt , dat hij daarop niet zekers en kan verdaren , alsoo
alle gelijkenissen hinken , dat hij niettemin meent , dat omtrent dien tijd meer fameuse en oproerige libellers tot ophitsinge van. 't gemeene yolk tegens die geene die in de regeeringe gebruyct worden , vuytgegeven en gestroyt zijn geweest,
als oyt in voorgaende tijden is geschiet , en van wege de
hooge overheit veel minder debvoiren om daar jegens te
voorsien , ook nyettegenstaende de heeren staaten van Hollandt en West-vrieslandt daertoe verscheiden instantie gedaan
hebben.
80.
Of nyet de heeren staaten generael gepresenteert hebben
tegens diergelijke libellen te voorsien , mits dat alvorens ingewilligt worde de publicatie van 't placcaet op
te Weegschale en behoorlijk onderzoek tegens de auteurs
van dyen gedaan P
Seyt daarvan niet zekerlijk te connen zeggen als dier tijd
nyet gecompareert hebbende ter vergaderinge van de heeren
staten generael , en nyet gedenkende , dat in zijn presentie
bij andere gecommitteerden milks is gerapporteert,
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81.
Of hij nyet die geene en is die onder de agt steeden
van Hollandt geprocureert heeft de resolutie daarmede
zij haar aan malcanderen verbonden d' een nyet anders
als d' ander voor advis in te brengen , om zoo de
meerderheid van stemmen te mogen makers ?
Seyt van zulke resolutie noyt gehoort te hebben veel min
helpen formeeren.
82.
Of hij niet geconcipieert of gecorrigeert heeft de verclaringe ofte advys , 't welk die van Haarlem eerst inbrengen zouden, en daarmede de andere zeven steeden
haar zouden conformeren ?
Seyt bij zijne kennisse zulken advys nog geformeert nog
gecorrigeert te hebben. Dat hij hem nyettemin laet voorstaan,
dat hem zeker advys tot maintienement van de generale en,
particuliere unie , mitsgaders de vrij- en geregtigheyden , privilegien van de landen en steden ende andere poincten daarvan hij jegenwoordig geen memorie en heeft , is gecommuniceert , zonder dat hem gedenct daarin bij hem iet verandert
te zijn.
83.
Welke de generale en particuliere unie is, daarvan in
zijn responsieven mentionneert ?
Seyt , dat hij daar bij verstaat de naarder unie van Utregt
voor de generale , ende unie tusschen de staaten van Hot,
landt en West-vrieslandt voor de particuliere.
84.
liVaarom hij 't garnisoen van den Bridle heeft doers aff
persen eenen nieuwen en anderen eedt , als zij in
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kragte van hare commissie aan de generaliteit te voren
gedaan hadden ?
Seyt in 't particulier dies aangaande nyet gedaan te hebben,
maar dat bij de vergaderinge van mijn heeren de staaten van.
Hollandt en West-vricslandt op 't aanhouden van de gedeputeerde der steede van Brielle goetgevonden en geresolveert is ,
twee vuyt haar g. r. naar den Bride te zeynden , omme den
capiteynen en principals officiers van 't garnisoen aldaar afteneemen eedt of beloofte in conformite van de naarder unie
ende 't gebruik in meest alle steeden van Hollandt en ook in
de steede van den Briele, voor het inruimen van deselve steede
aan de engelsche tot cautie van hare mail . van Engelandt
geobserveert ; en weet hij die spreekt nyet , dat de voors.
capiteynen en officiers bij de voors. gecommitteerden yet gevergt is , of zij zijn volgens haren gedanen eedt daartoe gehouden.
85.
Of deselve gecommitteerden 't garnisoen nyet eenen anderen eedt hebben afgenomen, als die volgens de unie
van Utrecht werd gepresteert in alle garnisoenen , en
bij Wiens last zij dat dan hebben gedaan ?
Seyt , dat hij daarvan nyets zeekers en can zeggen , maar
dat hij hem gedraagt totte commissie en 't rapport van de
voors. gecommitteerden op deselve gedaan.
86.
Waarom hij zeer bedroeft is geweest , als hij hoorde dat
zijn Exc. de stadt van den Bride met ordinaris garnisoen van de landen hadde beset, ende eenige compaignien, daarin te voren geleegen hebbende, hadde verandert?
Seyt , dat hij hem laat dunken , dat dese vrage geformeert
moct wezen op zekeren brief bij hem in de maand van Octobri

1617 aan de heeren g. r. geschreven , responsif op eon brief
van deseive heeren g. r. , en orn to regte op dit poinet to
antwoorden , dat hem d' cone zoo wel als de andere behoorde
to worden gecommuniceert , alzo zijn memorie en zijnen hogen ouderdom en swacheyt zoo vast en goet niet en is , dat
hij 't regte verstand van zijn schrijven zoude connen verclaren
zonder dezelve to zien , en dat hij meent dat bij den inhouden van beide do brieven zal bevonden worden dat hij
groote redenen gehad heeft om bedroeft to zijn , terwijlen
30 jaaren lank geduyrende hij geaarbeyt heeft orn zulke en
gelijke zaken to helpen beleyden met good verstant en correspondentie van zijn Exc. en de g. r. van de heeren staaten
van Hollant , en dat zulks in de voors. actie nyct en was
geschied.
87.
Waarom dat hij van Utrecht aan de heeren g. r. van
Hollant geschreven heeft , dat nodig was , dat zij
prompte advertentie deden aan allen de steeclen , ten
einde elks op zijne gewaringe ende versekerheit wel
mouten letten ?
Seyt , dat hij hem gedraagt tot het gunt hij geschreven
heeft , en opregtelijk daarmede niet antlers gement to hebben,
dan dat de steeden hem jegens alle tumulte en populaire faction in goode ordre en versekerheit zouden houdcn, in conformite van de resolutie van de heeren staaten.
88.

Of hij dan meent , dat de garnisoenen die zijn Exc. in
de steeden sont , dienden om op to wecken en to stijyen de populaire factien ?
Seyt , dat hij de voors. advententie ontfangencle , meenden
dat hetgene in den Bride gedaan was, geschied to zijn op to
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instantie van de afgesonderde gemeente aldaar, en dat daarom
de andere steeden op gelijken cours wel behoorden te letter.
S9.
Of zijn eintelicke meeninge vant voors. schrijven nyet en
is geweest om de steeden te waarschouwen en induceren om geen garnisoen van de generaliteit op patente
van zijn Exc. daar komende , in te neemen ?
Seyt geensins zijne meeninge daerinne zulks geweest to zijn.
90.
1)ewijle alien de steeden van Hollandt geen afgezonderde
gemeenten en hadden , daarinne to vresen stonde , dat
op haar versoek jets zoude mogen werden gedaan ,
waarom hij dan egter geraaden. heeft , dat men aan
alle de steeden 't gunt voors. is schrijven zoude, alzoo
't zelve in dier steeden regard nyet anders en conde
verstaan werden als jegens zijn Exc. en zijn beleit ?
Seyt hem to gedragen totters inhoude van zijn brief , welke
in goeden verstande genomen zijnde, hij verhoopt niet anders
geconstrueert of verstaan te connen werden als hij bier voren
geseyt heeft , ende dat de g. r. zelfs, die dose zake aangink,
ende met wins advys zijn Exc. de zake van staat en oorloge
in Holland, volgende zijne commissie en instructie, mitsgaders
de instructie van de g. r., behoorde to beleyden, best conden
oordeelen of 't geraden was to schrijven , ende aan wien.
91.
Of hij niet met iemant gehandelt en heeft en belooft geduyrende doze treves de zaaken daartoe to dirigeren ,
dat de catholyken metter tijd openbare exercitie van
haar relegie hier to lande zouden crijgen ?

Seyt neon, ende dat het is eon openbare valsheit en versierde calumnie , dat het ook zeer qualijk accordeert met bet
placaat tegens de jesuwyten en papisten bij hem geparapheert
eenige jaaren naar date van de treves.
92.

Of hij noyt in eenige vergaderinge is geweest , door jet
zulks is gedelibereert geweest ?
Seyt als op het voorgaande artikel , en dat zijn contrarie
meeninge daar vuyt volcomelijk verstaan can worden , dat
principalyck bij zijne directie de propositie van de heer president Jeannin voor zijn vertreck naar de treves van wegen
den coninck van Vrankrijk aan de heeren staaten generael gedaan , omme de papisten eenige vrijheid int stuk van de religie te accordeeren, secreet gehouden en opgesloten is , zonder
dat zells de gecommitteerden van de provincial daarvan copie
is gegeeven , immers is zulks wel expresselijk geordineerf
ende bij zijne kennisse niet verandert.
93.
Of hij niet jegens diverse personen geseyt en heeft , dot
men met deese disputen in de religie zoude connen
de partije van 't landt verstijven met veele duisenden
van luteranen , minnisten , papisten en andere ?
Seyt, dat hij wel mag hebben geseyt , dat te verhopen
was dat veel eenvoudige luterse , papisten , doopsgesinden ,
hen tot de ware gereformeerde christelijke religie zouden begeven , zoo verre de opinie van de remonstranten eenvoudig
ende opregtelijk in de materie van de praedestinatie ende gevolge van dien vrijstonde geamplecteert te worden , werdende
veele voor 't hooft gestooten motto zeer precise opinie Gomari
ende zijne volgers , maar van den vorderen inhoude wed;
hij niet.
5"
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94,
Waarom hij hem meerder vijant getoont heeft jegens de
contraremonstranten nopende 't stuk van de exercitie
van haar religie , als tegens de papisten , die hij wel
heeft willen lijden dat se binnen en buitcn 's lands
hen exercitie mogten doen
Seyt , dat hij zeer verwondert is , dat iemant hem nageeft
van dat hij oyt zoude geweest zijn een vijant van de contreremonstranten of hare religie of leere , zoo 't zelve is een pure
calumnie , ende gedraagt hem totte kennisse van de raadsheer
Cromhout die bekennen zal mo gten , dat op Donderdag voor
het incomen van de cloosterkerk , hij in serieuse handelinge
met hem is geweest om met gevoegliekheit de voorsz. kerke
to doen inruimen ; seggende voorts dat het een groot abuys
is , dat men meent dat hij in 't stuk van de religie yet anders in de landen heeft connen doen, als gedaan is, mogende
met waarheit zeggen , dat hij die differenten op to leer , tusschen de remonstranten ende contreremonstranten in questie ,
niet op het tiende dccl zoo veel behertigt heeft , als 't stuk
van de auctoriteit van mijn heeren de staaten , om kerkelijke
wetten en ordonnantien to maken , daarinne h. I. m. mijn
heere den prince van Oraengien en de heeren staaten van
Hollant becommert en gemoeyt zijn geweest van 't jaar 1574
of , totten sterfdag van hooggedagte zijn Exc. , ende hij die
spreekt , gestadig sedert den jare 1582 , bij commissie van
hooggedagte heeren staaten , daarin hij nogtans zijne goede
meeninge en intentie nyet en beeft connen to wege brengen ,
nyettegenstaende vele inductien bij monde ende gesehrifte , en
alle mogelijke debvoiren daartoe gedaan zonder dat hij de
exercitie van de papiste religie int particulier of generael heeft
toegestaan of gevordert.
95.
Of hij niet den bailly van den Hage verboden heeft af-

-69-teneemen eenige boeten van de vrouwe van Villebon
die in de misse was bevonden ?
Seyt daarvan geen kennisse te hebben, en geen commandement over den bailly van den Rage oyt gebruict to hebben.
Was geteekent,
Johan van Oldenbarnevelt.
Donderday den XXIJ Nove;nb. anno XVI c agtien ,
wederom yee:vanh'neert den voors. advokaat, ter presentie
van de keeren Voocht , Sweeten , Bruyning , Ploys ,
Alsma en Gockinga.
Seyt tot nader verclaringe van de voorgaande vrage , dat
hij hem wat naarder bedagt hebbende , hem voorstaat, zonder
nogtans zekerlijk te konnen zeggen , of dat zijn Exc. zelfs ,
of den bailly van den tinge vuyt de monde van zijn Exc. ,
hem yet geseyt mag hebben , van dat men 't placaat in regard
van de franchoisen , bier to lande in dienst comende , zoo
precise nyet en mogte practiseeren , of diergelijke woorden.
96.
Of hij tot Utrecht wesende nyet tegens eenige van de
ridderschap aldaar geseyt heeft , dat zij mosten letten
hour lid meerder to maken ende to augmenteeren, en
waaromme ?
Seyt , dat hij tot -Utrecht wesende , meesten tijd cranek
ende zijn tamer houdende , van d' eene en d' andere, zoo van
de heeren staaten als borgers en inwoonders der stall Utrecht
dikwils besogt is geweest, en dat vuyt 't geene hij van deselve
van alle gesintheyden conde verstaan en begrijpen , hij in de
regeeringe aldaar remarqueerden Brie poincten die hem dogte
to wesen van groote con sideratie in die gelegenheid , als voor
't eerste , dat zij geen ordre en stelden om do religions verwanten van 't gevoelen der contreremonstranten to geven eenig
redelijk contentement int stuk van de exercitie van Naar reli-
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gie , en dat hij dies aangaande met de heer secretaris Ledenberg in 't lange , en ook met den heer advocaet Hamel naar
zijn beste onthout gesproken heeft , dat dezelve een kerke
zoude werden ingeruimt , gelijk hier voren bij hem breder is
verhaalt. Ten tweeden, dat bij heml. nyet te regte en worde
gepractiseert de regel of wet van oblivie of vergeetinge der
gepasseerde zaken , zoo ten tijde van 't gouvernement des
graven van Licester als d' alteratie aldaar gevallen int jaar
1610 , daartoe dat hij ook altemets vermaninge heeft gedaan
aan de heer Ledenberg; meent ook wel eenige andere zonder
't zelve nogtans zekerlijk onthouden te hebben, dat men daarinne meerder moderatie en discretie behoorden to gebruycken
en de geinteresseerde redelijk contentement te geeven , om den
haat daar vuyt spruytende nyet to waken perpetueel en permanent, als weesende den staat en de republiek schadelijk en
subject alteratie bij voorcomende occasie. Ten derden , dat hij
hem laat dunken , dat zij 't getal van de twee eerste leden ,
en ook de ridderschap ende edelen die ter vergaderinge beschreven worden , tot to zeer cleinen getal hielden , ende dat
hetzelve groote opspraak en misgenoegen onder die van gelijke qualiteit onderworpen was , ende meent overzulks met
eenige heeren die bij hem zijn gecomen , zoo vuyt de ridderschap als andere , ook met Leclenberg zelfs wel gesproken to
hebben , dat om zulken opspraake en misgenoegen to vooreomen , zij zijns oordeels wel zouden doen , versterkende
beide de voors. collegien van goede patriotten.
97.

(if hij doen nyet merle geseyt en heeft indyen zij goon
riddermatige personen van de remonstrantse opinie
genoeg en conden becomen , dat zij dan papisten zouden neemen, om zoo hen zaaken goed to houden ?
Seyt gem memorie to hebben van andere gesproken te hebben als van ,Yoede patriotten , zonder dat hij weet van 't ge-
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voclen in 't-stuk van de religie lets geseyt te hebben , 't welk
hij agte ook onnoodig geweest te zijn , nademaal hem kennelijk was , latter riddermatige genoeg waren van de religie ,
gequalificeert om beschreven te worden , maar dat hij er wel
bij mag geseyt hebben , dat den precisen voet die zij aldaar
gebruicten , om nyemant tot staten of officien te admitteereii
dan die van haar gevoelen in 't stuk van de religie waren
en daer op eedt mosten doen , dat 't zelve te rigoureux en
precys was , ende hem nyet en behaagden.
98.
Of hij geen kennisse en heeft van de nominatie bij die
van 't ridderschap tot augmentatie van haer lid gedaen,
als zijn Exc. lestelijk tot Utrecht was en de magistraat vermaact worden , en of deselve van 't ridderschap
doen bij zijnen raat nyet voorgeslagen en genomineert
hebben vier notoire papisten P
Seyt van dose nominatie in 't alderminst nyet gehoort en
veel min daartoe eenigen raat gegeeven te hebben.
99.
Wie hij meent motto woorden, goede patriotten, ende of
hij nyet daar bij en verstaat die geene die de opinie
der remonstranten waren toegedaan , en die van gezintheit waren de veranderinge der guarnisoenen die
zijn Exc. voorhebbens was te doen , tegens te staan
en to contramineeren ?
Seyt , dat bij vooral onder de goede patriotten altijts verstaan heeft to prefereeren , caeteris paribus , de religions verwanton , zonder onderschey-t van 't gevoelen der remonstranten
of contreremonstranten , en dat hij van 't vorder inhoude deser
vrage nyet en weet to spreeken , zoo hem , binnen -Utrecht
wesende , gezeyt werde , dat alien die geene die in de rope-

singe aldaar waren , metten anderen in volkomen cenigheit
diesaangaande waren.
100.
Of hij nyet specialijk die van Utrecht heeft geraden ,
dat zij den heere van Aertsberge , genaamt Jr. Frederik van Zuylen van Nieuvelt , nyet en zoude neemen in haar regeeringe ?
Seyt , daarvan nyet te weeten en 't zelve qualijk te connen
geloven , dewijle zijn sa. vader hem te zeer goeden orient is
geweest , en dat hij hem en zijne overleede broeders bij alle
geleegentheit gefavoriseert en geadvancheert heeft , en ook
wel bloedverwantschap en swagersehap met beml. en den harm zoude konnen rekenen.
101.
Waarom hij geen gehoor en heeft willen geven den geenen die de West-indische compagnie zoo dikwils hem
voorgeslagen hebben ?
Scyt , dat hij vuyte registeren en memorien van de heeren
staaten van Hollant en West-vrieslant bevonden heeft, dat van
alle tijden in deselve landen bij de regeerders van dien en van
de principaalste steden verstaan is geweest , alle privative octroijen in 't stuk van de navigatie , handelinge en commercie ,
do welstand van de landen en steeden en ingesetenen te wesen
prejudieiabel , ende dat zij daaromme met grooten eernst hen
daartegens altijts hebben gestelt en geopposeert, 't zelve verwerpende als monopolie tegens de vrije navigatie en traffijke, die
voor alle man gemeen te moeten gemaincteneert werden , geagt werden ; maar dat hij in dc jaren 1596 en 1597 met
moeyten , aarbeit en ondersoek, de natuyre van de navigatie ,
handelinge en traffijke opte Oost-indien verstaan hebbende ,
zoo ten opsien van de natien metten welken aldaar gehandelt
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moste worden , en de natuyre derselver , de waren en coopmanschappen die aldaar verhandelt en ingecoft werden , het
apparentste belet dat bij (le Spaangiaarts en Portugiesen met
gewelt en andersints gedaan zoude worden , om de ingeseetenen deser landen aldaar de navigatie en handelinge te specren en beletten , en wat dear jegens tot goede verseeckeringe
en afweeringe des gewelts aldaar noodig was , ende ook wat
ordre her te made nodig en dienstig moste gehouden worden
in 't equipeeren en vuytzenden der scheepen near de Oostindien , mitsgaders in 't vertieren en vercoopen der waren en
coopmanscappen van dear coinende , omme 't zelve dienstelijk
ende proffijtelijk voor de landen en participanten te beleyden ,
geheel dienstig en nodig heeft bevonden , dat deselve naNigatie en handelinge onder een generale compaignie behoorden
beleit te worden ; dat hij oversulks in de jaren 1598 , 1599,
1600, 1601 en 't beginsel van 1602 met zeer groote moeyten,
scriftelijke en mondelinge communicatien ende inductien , de
gecommitteerden en participanten van verscheyde comp n . zoo
van Amsterdam , Middelburg , Delft , Rotterdam en andere
Steeden , mitsgaders die van de Magelaanse comp. te bewegen en induceren tot afstand van hare particuliere acten en
consenten , opdat de voors. navigatie en handelinge deur een
generale geoctroijeerde comp. mogte beleit en gedirigeert worden , en dat hij 't zelve neer vuytnemende veel moeyten en
aarbeyt , particulierc en publycke communicatien , ten lesten
heeft helpen accorderen near zijn beste onthout in 't einde
van 't jaar 1601 of in 't beginsel van 1602. En gedenet hem
wel dat de adinirante van Arragon alhier gevangen zijnde, en
verstaan hebbende de voors. vereeniginge en 't geaccordeerde
octroij , opentlijk zeyde , dat deselve vereeniginge , mitsgaders
het gegunde octroij de coninkrijken van Spaanjen en Portugaal bevonden zoude worden zoo schadelijk te weesen als
d'unie van Utrecht in de Vereenigde lamlen was geweest ;
en dat hij metterdaad bevindende dat deselve comp e . niet
alleen tot dezer landen en participanten dienst , mar ook tot
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merkelijke afbreuk der Spanjaerts en Portugiesen te strecken , soo in 't missen of derven van groote incomen , als
ook 't sijpporteeren en dragen van groote costen en lasten van
equipagie van schepen en yolk van oorloge , hij deselve met
alle mogelijke middelen en beweginge van assistentie, bij geevinge van goeden raat en voorschriften in Vrankrijk en Engelandt naar gelegentheyt , heeft alle gunste , faveur en assistentie bewesen, gelijk hij ook meant dat van wegen de heeren
staaten daarin behoort gecontinueert te worden. En aangaande
de West-indische comp. , dat hij daarvan bij zijne kennisse
van Been promoteurs of vorderaars en is gesprooken , als
principalijk bij twee , den eersten wijlen den raatsheer Frank,
die deselve principalijk Wilde beleyden in 't neemen en veroveren van de spaansche scheepen en vlooten ; en voor den
tweeden Win . Wesseling die deselve in de naaste jaaren heeft
voorgeslagen met voorstel van traffijk en handelinge , en dat
hij die spreect daarvan in de vergaderinge van de heeren
staaten van Hollant en West-vrieslant openinge gedaan hebbende , hij nyet en heeft konnen merken , dat nog den persoon die de vorderinge deede , nogte de handelinge die hij
voorsloeg , smaacten of aangenaam was : den persoon niet ,
overmits hij zeer veel duysenden meer schuldig was , als hij
condo betalen , en de handelinge zeer onzeeker. Dat hij die
spreect 't anderen tijden en geduyrende den oorloge tot 't formeeren en octroyeren van deselve comp. is geaffectioneert geweest elide het inwilligen van dyen geraden heeft , op hoope
van de spaansche schepen en vlooten comende vuyt de Oosten West-Indian , Brasilien en andere plaatsen afbrek te doen,
tot schade van de coninck en ondersaten van Spaangien en
Portugael , met zulken verstant dat vooral besorgt moste worden tot conservatie van de neeringe van 't soutsieden in deese
landen, en om vooral de neeringe van de groote en cleyne visscherije , beneffens d' ingezetenen deser landen voor henzelven
en voor hare nagebuyren en omliggende coninckrijken en landen
van lout tot consumptie en hantteeringe te voorsien , de soot-
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vaert vrijgelaten , of die van de neeringe van dyen tot zulken
civilen prijs daar mode voorsien en gerieft zouden worden ,
dat de voors. neeringe , visscherije en hantteeringe des souts
tot dienste deser landen , steeden en ingeseetenen van dyen
zoude worden geconserveert; maar bij tijde van vreede of stilstant van hostiliteit met den Spangiaerts en Portugiesen en
heeft hij geene redenen verstaen of connen begrijpen , hoe
deselve comp. voor de landen of ingeseetenen dienstig of
profijtelijk geformeert of gepractiseert zoude mogen. worden ,
maar wel dat deselve geformeert en gepractiseert werdende ,
naar zijn verstant (onder reverentie en correctie) wel zal
mogen strecken omme de Spaingiaerts te invicteeren of irriteeren tot herneeminge van de oorloge , daartoe hij (onder roverentie en correctie als voren) lucent , dat men van wege
dese landen nyet zeer en behoort to aarbeyden. Ende zoo
verre men dezelve comp. zoude willen dresseeren en practiseeren , zoude naar zijn oordeel vooral behooren gelet te
worden , om in dese landen ordre te stollen , jegens de
handelingen op to rijken , landen en havenen van Spaangien
en Portugaal ; want blijvende in zulken geval de navigatie
en handelinge op te zelve havenen vrij , zoude de coninck
van Spaangien connen practiseeren , dat , doende de terwe
opt last in Lixbona en Sevikken zoo rijsen in prijse , dat
vuyt dese landen boven incoop , vragt , assurantie en andere costen , agt of tien ducaten gewonnen can worden, opt
last rogge zes of zeven ende andere waaren naar advenant ,
'twelk hij driemaal in 't jaar of meer zoude connen practiseeren , dat hij als dan vuyt dese landen zoude mogen trecken
in Spaangien en Portugaal veel schepen , geschut en coopmanschappen , en die teffens aanslaan , gelijk hij 't anderen tijden
tot zeer groote schaden en interessen van de landen , mitsgaders ruine en miserie van veele ingeseetenen deser landen
gepractiseert heeft.
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102.
Of hij ten tijde van de handelinge van de treves de
openinge van deze comp. doende, hij deselve zoo nyct
en heeft gedaan, dat hij de vorderinge van dyen meer
scheen tegens to staan als to advanceren ?
Seyt daarvan geen memorie to hebben , en dat hij hem
voorts refereert tot 't gunt hier voren op die materie is geseyt.
103.
Of hij sedert het sluiten van de treves deselve compe.
nyct altoos wederhouden en heeft met dat insigt om
aan de coninck van Spaengien geen meerder offensie
to geven ?
Seyt , dat hem nyet en gedenct dat geduyrende de treves
veel vermaans van dose comp e . is gedaan , dan sedert ongeveerlijk twee of drie jaaren herwaarts deur de voors. Wesseling , hem voorts gedragende tot 't gunt hiervoren geseyt is.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
Eodein die near den midday , wederom geé:vamineert
den voorn. advokaat , ter presentie als voren en noy
den her Manmaek,er.
104.
Wat practijcken onlangs aangewent zijn geweest en bij
Wien, om de Oost-Indische comp e . to dissolveren?
Seyt daarvan geen kennisse to hebben, ten ware daar mede
gemeent worden het stuk van de compe ., een nieuwe passagie
gevonden hebbende boven de strate van Magelanes , haer
noemende de Austraalsche compe . , en dat hij die spreect tot
verseekeringe en versterckinge van de Oost-Indische compe.
goetgevonden en geraden hadde , dat zij 't recht , 't welk de
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Austraalsche comp. vuyt het placcaat opt zoeken van nieuwe
landen en passagien en andere acten hadden of pretendeerden
to hebben bij bequame middelen van haer zien to crijgen, en
't seffens een of twee schepen vuyt te zenden, nyet alleen oni
de volcomen gelegentheijt van deselve passagie volcolnentlijk
to verstaan , maar de heere Austraalse custen langs to don.
vaaren , mu to ondersoeken of er geen gelijke of andere passagien to vinden en waren , en lien daarvan meester to maken , om gelijken disputen en questien voor te comen.
105.
Of niet onlancx bij eenige personen middelen en zija
aangewendt om door inlatinge van andere trafficanten
dien handel voor dose landen to vernietigen, en bij consequentie de Spaengiaarden toe te dringen 9
Seyt daarvan nyet te weeten of verstaan to hebben.
106.
Waarom hij geraden heeft dat men den weg van justitie
zoude sluiten voor degeene die zig over eenige beswaarnissen , veri juris, daarvan zouden addresseren 9
Seyt , dat hij altijts in zonderlinge recommandatie lieeft gehadt 't stuk van de justitie ende auctoriteit der heeren raaden
daartoe gecommitteert , dan dat op te clagten in de vergaderinge van hooggedagte heeren staaten van Hollandt en Westvrieslandt bij de gedeputeerden van verscheiden steeden gedaan , van dat eenige personen in den haren hen stelden
tegens hare wettelijcke auctoriteit , keuren , ordonnantien en
beveelen, tot onruste van de gemeente en vercleninge van de
auctoriteit van hare wettige overheyt , versoekende dat naar
voorgaande gebruik en orde . bij hooggedagte heeren staaten,
mitsgaders de missive van ziju Exc. mijn heere den prince
van Orange, h. 1. m., zijl. tegehs zulke personen zouden mogen
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procederen mette zelve auctoriteit als diet tijd was geordon
neert , zonder dat deselve hen daar jegens zouden mogen
behelpen metten ordinaris treyn van justitie , ende dat opt
zelve versoek naar ommevraag en deliberatie is geresolveert ,
en niettemin naar zijn beste onthout , verstaan , dat die geese
die bij de beveelen of ordre der magistraat van de steeden
hen beswaart souden vinden. , Naar vertoog zouden mogen
doen aan de heeren staaten, om bij deselve gelet en geexamineert te worden of de zake van die conditie ende gelegentheid
bevonden werde , dat die de ordinaris justitie ontogen zoude
worden of nyet , en dat men wel examinerende wat verhinderinge in de cours van de ordinaris justitie gevallen is in de
XXXIJ jaaren sijnes dienste als advocaat van den lande , en
wat in corte jaaren te voren was geschiet in denselven cours ,
ligtelijk verstaen en geoordeelt zal connen worden , dat hij
de hanthoudinge van de justitie ende auctoriteit van de colicglen van de raden in goede recommandatie gehad heeft.
107.
Waarom hij eenige steeden heeft geraden tot het neemen
van resolutie om eenige borgeren vuyte steeden te mogen zetten , zonder oorsake te verclaren , als zij maar
in haer gemoet bevonden zulks te behooren ?
Seyt hiervan geen memorie of kennisse e te hebben van
zulks geschreven of geraden te hebben, maar dat hij al evenwel meent , dat de resolutie van mijn heeren de staaten, genomen eenige jaaren voor dat hij advocaat van 't gemeene land
geworden is , zulke of gelijke clausule houd , zonder nogtans
't zave zekerlijk te connen verclaren , maar hem refereert totte
resolutie van de heeren staaten ofte missive van hooggedagte
zijn P. Exc.
108.
Of hij nyet en meent , dat zulke resolution in de hette
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van de oorlogen genomen , daar af 't gevaar geen lange
treyn en conde Iijden , te willen applicecren totte tijden dat bet perijkel zoo groot nyet en is, nyet is
streekende tegens de rechten , vrijbeden en privilegien
van de landen ?
Seyt, dat naar zijn beste onthout al over eenige jaaren, namentlijk zes of zeven , zonder die zekerlijk te weeten , op te
instantie van eenige steeden verstaan is geweest, dat de voors.
voorgaande resolutie met goede discretie bij de regenten van
de steeden zoude mogen worden gepractiseert , ende dat geenen tijt dangereuser of periculer zijns oordeels voor den staat
van de landen en steeden mag weesen , dan als men siet dat
de gemeente haar stelt tegens haar wettige overheyt in ongehoorsaamheit; alzoo men van oude tijden, en ook in de naeste
30 of 40 jaaren metter daadt bevonden heeft, dat zulken
cours in tijts niet gesteuyt zijnde , heeft geruineert en t'

On-

dergebragt landen en steeden.
109.
Of hij dan meent dat de ordinaris justitie van den lande
dient tot stijvinge van de ongehoorsaamheit der onderdanen ?
Seyt geensins ; maar dat de heeren staaten volgende 't exem.pel van hooggedagten heerc prince van Oraengien en haare
voirgangers in staat , in extraordinaris swarigheeden ook mogen gebruijken extraordinaris remedie , en dat 't grief minder is geweest der geinteresseerden , deur dien haar open is
gebleven haar vertoog aan de heeren staaten to doen, die, naa
gelegentheit der zaaken , of het exces zouden hebben mogen
redresseeren , of de zaake aan de ordinaris justitie renvoyeeren , of anders in de zaake ordineeren naar gelegentheyt en
behooren.

110.
Of de vrijheid ona aan de heeren staaten hen grief te ver-
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toonen , ook toegelaten is geweest aan de elagende
schutters der stadt Leyden, en waarom men in plaatso
van op haar clagten to letten , deselve gewesen heeft
aan de magistraat van Leyden, die hen partijen formeel
waren ?
Seyt, naar zijn beste onthout de hooggedagte heeren staaten
van Hollant en Westvrieslandt de remonstrantie

en

stucken bij

die ontschutterde borgers van Leyden aan haare hoog mogende
gepresenteert, geexamineert hebbende, verstaan en verclaart hebben , dat deselve zonder redenen waren elagende over 't stuk
van den eedt. Dan zoo veel aanginek. 't maandgelt daarop zij
gestelt waren, dat verstaan is, dat elks die hem daarin zoude
linden beswaart , hare clagten in 't partieulier zouden hebben
to doer aan de heeren borgemren en regeerders van Leyden ,
denwelken gerecommandeert worden daarop met alle discretie to
letten , tot contentement van de dolerende , en dat hij die
tijd ook voor en nae by alle gelegentheit de gedeputeerden der
steede van Leyden eernstelijk gerecommandeert heeft', de zaake
van de voors. ontschutterden to accomodeeren , en die den eedt
zouden willen doen , wederom als schutters to admitteeren ,
opdat to beter haare gemeente in rust en stilte mogte gebragt worden.

Of de doleantie der schutters van Leiden niet ongelesen
is gestelt geweest in handen van de magistraat , en of
dezelve magistraat den persoon die dezelve hadde overgegeeven nyet en hebben gebannen vuyt hare stadt ,
zonder dat yet daer jegens bij de ordinaris justitie
beeft connen gedaan worden?
Seyt , dat naar zijn beste onthout op een Saterdag de requeste of remonstrantie mette stucken in zijn handen is gelevert bij een persoon hem onbekent ; dat ten zelven dage de
vergaderinge van de heeren staaten , wesende opt selleyden ,

hij nogtans geraden gevonden heeft , de vergaderinge te
proponeren , dat zulken requeste en stucken hem dien dag
in handen gecomen waren , ende dat die gedeputeerden van
Leyden versogt hebben die over to neemen , in den haren te
examineeren , en ter eerster bijeencompste of vergaderinge
de heeren staaten daarop onderrigtinge te doen ; ende wesende
de requeste heel lanck en de stucken veel en groot , is gelesen
geweest de qualiteit van de supplianten en haar versoek, ende
naar ommevraag, op 't versoek van de gedeputeerden van Leyden , is goedgevonden , naar zijn beste onthout , dat die in
handen van de heeren van Leyden gestelt zouden worden, met
ordre om daarop te letten en tot redelijck contentement van
hare borgeren te verstaan , en ter naaster vergaderinge de
heeren staaten te onderregten wat zij daarin zouden hebben
gedaan, om als dan voorts daar in gedaan te worden naar
behooren. Ende aangaande den persoon die deselve requeste
hadde gepresenteert , en dat deselve ter oorzake van dyen
zoude wezen gebannen , daarvan en weet hij nyet anders clan
dat in de vergaderinge zulks is vermaant, maar naar zijn ontbout zeyden de gedeputeerden van Leyden daarop , dat het
bannissement geschied was deur dyen hij en zijn broeder eenige
toeloop ofte t'samenrottinge van yolk zouden hebben veroorzaakt.
112.
Of hij nyet voorgeslagen en heeft , dat men hier in den
Hage eenige persoonen behoorde van 't bedde te haalen , en zonder forme van proces een voet te corten ,
en welke die personen waren ?
Seyt hier van in 't allerminste nyet gesproken, nog ook oyt
gehoort te hebben.
113.
Wat qualiteiten hij meent , dat in desen periculeusen tijt
G
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gerequireert werden in eencn procureur generaal tot
Utrecht ?
Allen qualiteiten die een goed officier behoort te hebben ,
zonder eenige particuliere consideratien gehad te hebben , dan
meent dese vrage te spruyten vuyt zekere recommandatie bij
hem geschreven aan den secretaris Ledenberg ter begeerte van
den advokaat Cuylenburch , voren welken hij geschreven heeft
ter instantie van eenige zijn bekenden , zonder nogtans denselven te kennen of van zijn qualiteyten geinformeert te zijn.
114.
Wat discourser met hem gehouden zijn geweest op 't stuk
van Nimwegen, van wien , en tot wat erode ?
Seyt hem te gedenken , dat in de maant van Januaris of
Febr. lestleden, tot zijnen huyse, hij mits zijn indispositie zijn
tamer houdende , bij hem gecomen zijn eenige gedeputeerden
der stadt Nimwegen , volgende den voet die deselve stadt tot
meermaal en genoeg gestadig in alle occurrentien sedert de
reductie van deselve stadt gehouden heeft, clagende naar zijn
beste onthout , dat met onregt en tegens baar privilegien en
't gebruyk van alle voorgaende jaaren aldaar was geprocedeert
in 't veranderen des magistraats , zeggende haar beclag daarvan te willen doers aan de heeren staaten generaal , en ook
aan de heeren staten van Hollandt , begeerende dat de zake
mogte gehouden worden voor gerecommandeert tot voorstand
van hare stadts geregtigheit. Dat bij hem daarop gezeit zijnde, of zulke clagten nyet en behoorden gedaan te worden aan
de staaten van Gelderland, zij daarop naar zijn beste onthout
zeyden , dat Nimwegen was een vrije rijcxstad ende hare privilegien nopende t' stellen van haar magistraat was verleent
bij den keyser in 't rijek , en dat de handelinge opte reductie
van deselve stadt opt stellen van de magistraaten, geduyrende
den oorloge was geschiet vuytten name van de generaliteit ,
tusschen zijn Exc. ende hemluyden , en daarom meenden
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gefundeert te zijn haar beclag aan de heeren staaten generael
en ook aan de particuliere provincien, vuyte welke de generaliteit geformeert werd, to mogen doen, of diergelijke woorden.
En aangaande de personen , dat hij niet wel en zoude weeten de namen van dyen , zoo hij die altemaal nyet en kent ,
maar dat hem gedenct dat de heeren Bijl en Bieseman daaronder waren.
115.
Wat credentie de voorsz. gedeputeerden hebben geliad
en van wien?
Seyt , dat hem in 't particulier geen credentien en zijn
getoont.
116.
Of hij nyet zelfs deselve gedeputeerden geraden en heeft
voorbij te gaan de heeren staaten van Gelderlandt en
haar to adresseeren aan de hooge mogende heeren
staten generael?
Seyt 't zelve nyet te weeten nog te geloven , om redenen
hier voren verhaelt.
117.
Of nyet hij diegeene is geweest die deselve gedeputeerden
ende staaten generaal heeft doen hebben audientie ,
zonder dat zij daartoe hadden eenige wettelijken last
of credentie ?

Seyt , dat hij daarvan geen gedagtenis en heeft , maar wel
weet dat hij flier tijd in de vergaderinge van de heeren staaten generael zelfs nyet en is geweest.
118.
Of nyet hij die geene is geweest die deselve gedeputeer64'
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den heeft doen hebben audientie bij de heeren staaten
van Hollandt , zonder eenige credentie daartoe te hebben ofte te toonen?
Seyt , hem to gedenken naar zijn beste onthout , dat hij
aan de heeren staaten van Hollandt heeft geproponeert , dat
de heeren Bieseman , Bijl ende anderen van Nimwegen, versogten in de vergaderinge gehoort to mogen worden , en dat
't solve is geaccordeert geweest, zonder dat hij weet te zeggen
of zij aldaar credentie vertoont hebben of niet.
119.
Of de borgemr . Bieseman voor 't vermaken van de magistraat tot Nimmegen , naar Nimmegen willende gaan,
hem nyet aangesprooken en met hem beraden heeft
hoe zij haar daarinne dragen zouden?
Seyt , dat bij daarvan nyet seekers en zoude connen zeggen, maar meent dat eens de heeren Bieseman en Bijl te
samen hem van de zake gesprooken hebben en raat gevraagt ,
en dat hij naar zijn beste onthout hen geraden heeft bij zijn
Exc. aan te houden , om op haar begeerte favorabelick to
disponeeren.
120.
Of hij dcselve geen anderen raat gegeeven heeft en
dewelken ?
Seyt , dat hem nyet en gedenct van anderen raat , ten ware
hij mogte geseyt hebben , dat se haar zaake behooren bij
rechtsgeleerden wel te doen examineeren.
121.
Of hij nyet aan Bieseman geraden en brieven mede gegeven heeft , ten einde om den grave van Culenburg
hier te doen comers tot ondersteunsel van hare make ?
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Seyt daarvan geen memorie to hebben.
122.
Of hij denzelven Bieseman nyet mode gegeven en heeft
brieven addresseerende aan den secretaris Ledenberg ,
ten fijne om haare zaake to helpen vorderen en de
grave van Culenburg hier to doen comen ?
Seyt dat hij daarvan ook geen memorie en heeft.
123.
Of hij nyet bij hem ontboden en heeft den rentmeester
of advokaat des graven van Culcnburg , en hem gegeven brieven , addresseerende aan denzelven graaf , en
gelast die zijnen meester in haeste to doen hebben ?
Seyt , dat hem nyet en gedenct , dat hij den rentmr . of
advocaat van den grave van Culenburg bij hem heeft ontboden , maar wel dat den rentmeester tot verscheiden tijden
brieven van den grave van Culenburg aan hem gebragt heeft,
daarop bij hem is geantwoort , zonder dat hij van die particulariteit ofte brieven, in 't vraagstuk begreepen , eenige geheugenisse heeft.
124.
Of hij in deselve tijd nyet bij hem ontboden en heeft
den heere van Rijsenburg, en hem vermaant to schrijven aan de heeren staaten van Utrecht , ten einde
deselve die van Nimmegen encourageeren en ale behulp
aanbieden zouden , agtervolgende 't geene deselve hoer
van Rijsenburg den 1 Januarij lestleden geschreven
heeft ?
Seyt , nyet to weeten nog to gelooven den hoer van Rijsenburg bij hem ontboden to zijn , en dat hij ook goon memorie
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en heeft van zulke reedenen of propoosten met hem gehouden
te hebben.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
's Vrijdaa,qs den XXIII Novemb. anno 1618 , wederom gehoort den voorn. heere advocaat , ter presentie van de heeren Voocht , Sweeten , Muijs , Bruyning,
Manmacker , Alma en Gockin,qa.
125.
Waar gebleven is de propositie , die de gedeputeerden
van Nimwegen ter vergaderinge van de heeren staaten
van Hollandt gedaan hebben?
Seyt nyet wel te weeten of deselve aan den heer secretaris
van de heeren staaten gelevert is , en onder hem gebleven ,
ofte onder de stucken van hem , die spreekt.
126.
Of by nyel, getragt en heeft zijn Exc. te diverteren van
de reyse van Nimwegen , op pretext als zoude zijn
persoon in Hollandt van node wezen totte vorderinge
van de consenten.?
Seyt, dat wel mag wezen , zonder dat hij 't nogtans zekerlijk gedenct , dat hij gezeyt of voorgeslagen heeft dat beter
en

dienstelijker voor 't gemeene beste zoude wezen , dat zijn

Exc. in Hollandt bleve , omme de zaken die dier tijd onder
handers waren in Hollandt ende West-vrieslandt ten besten
te helpen accomodeeren en de take van Nimwegen te beleyden op ten gewoonlijken ende ouden gebruickelijken voet , en
dat men dier tijt in Hollandt in besoigne was, naar zijn beste
onthout , niet alleen op de consenten , maar zonderlijk op te
kerkelijke differenten , daar in hij oordeelde , dat de presentie
van zijn Exc. nyet alleen dienstig maar ook nodig was.
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Of hij meent , dat zijn Exc, vermakende de magistraet
van Nimwegen, yet ongewoonlijks deede?
Seyt, dat hij die spreect nyet en gedenct dat zijn Exc. in
persoon hem vuyten Hage begeeven heeft , om de magistraat
van Nimwegen te stellen, maar dat hij zulks gedaan heeft bij
gecommitteerden , ende dat hij zijne woorden naar gewoonte
en bg ebruik Baer nae verstaat.
128.
Of hij dat versoek van zijn Exc, nyet en heeft gedaan
doen ter contemplatie van de heere Bieseman en andere,
als doen gedeputeerden van Nimwegen , om alzoo de
verzettinge van de magistraat tot Nimwegen to beletten?
Seyt, dat hem nyet en gedenct dat hij in de voorslag andere bedenken heeft gehad als den dienst van 't land van
Hollandt en West-vrieslandt en ook van zijn Exc. zelfs. Dat
hij nyettemin wel bekent, dat hij gewenst hadde dat zijn Exc.
de heere Bieseman , die hij lange in de vergaderinge van de
heeren staaten generael heeft gekent als een goed patriot, van
goet verstant, jugement en beleyt , en andere oude in de magistraat gelaten hadde.
129.
Of hij nyet zelfs geraden en heeft aan Bieseman en Bijl,
dat zij voor hun de magistraat onder zig maken en
verkiesen zouden?
Seyt van heml. wel gehoort te hebben , dat zijn Exc. in
voorgaande jaaren , ende namentlijk geduyrende het bestand ,
die van de magistraat of eenige der voorsz. , last gegeven haddc om zelfs voor tel stellen , zulke als zij ten dienste bequaanast agten , en dat die naar hare stellinge bij zijn Exc.
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geconfirmeert waren , zonder dat hij heml. eenigen raad gegeeven heeft , maar wel geseyt mag hebben , dat se haare
zaaken met rechtsgeleerden wel behoorden to examineeren, om
van haar recht verseekert to zijn , en voorts in de stadt
metten anderen te adviseren en doen 't gunt zij best zouden
vinden , en zoo veel mogelijk daar toe aarbeyden , dat alley
met contentement van zijn Exc. mogte geschieden.

130.
Als hij haar Het in de stadt te adviseren en doen dat
haar best zoude dunken , of hij nyet en meent dat
zulks is henl. animeeren tegens de overheyt ?
Dat hij 't solve sulks geensins en verstaat.

131.

Wat hij hem zoo zeer hadde te bemoeijen mette magistraat van Nimwegen , dewijle dat stuk hem nyet aen
en ginck ?
Seyt , dat hij hiervoren verhaelt heeft de redenen waarom
de gedeputeerden der stadt Nimwegen, gelijk ook van de andere gereduceerde steeden, 't sedert het jaar 1590, dat de gouvernementen van Gelderlandt , Utrecht en Overijssel mode op
zijn serieuse instantie aan zijn Exc. zijn geconfereert, aan hem
geaddresseert hebben in occurreerende swarigheden , ende dat
hij volgens zijne belooften , met goedviiiden van hooggedagte
heeren staaten van Hollandt en zijn Exc., aan de gedeputeerden der voors. landschappe voor haar en haare steeden gedaan, altijts opregtelijk en gelijk hij in goede conscientie voor
't gemeenebeste en dienst van de steeden bevonde to behooFen , geadviseert heeft , ende dat deselve consideratie en geen
andere hem tot deesc beweegt hebben.
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132.
Dewijle hij bier voren verclaert, dat het blijven van zijn
Exc. in Hollandt niet alleen dienstig , maar noodig
was , waeromme men naar zijne wedercompste in langen tijd metten selven geen communicatie en heeft gehouden , nog van de consenten , nog van de kerkelijke
differenten ?
Seyt, dat zijne gestadige debiliteit hem belet heeft , dat hij
zijn Exc. zoo dikwijls nyet en heeft connen bezoeken, begroeten ende informeeren, als hij wel plagte te doen; maar dat de
leste communicatie die omtrent dien tijt met zijn Exc. op de
kerkelijke zaken gehouden heeft , daartoe dienden , om zijn
Exc. to doen begrijpen en verstaen. , dat de eere , digniteyt
en auctoriteit van de heeren staaten van Hollandt en Westvrieslandt , mitsgaders de conservatie van hare vrij- en geregtigheyden daar aan ten hoogsten gelegen was ; dat de examinatie van hare resolutie in een provinciaal synode behoorlijk
mogte geschieden , opdat zooverre bevonden mogte werden ,
daarbij yets geordineert of geconsenteert te zijn , dat totter
landen en kerken dienste behoorden gemodereert , geinterpreteert , of gecorrigeert to worden, dat 't selve deur haare auctoriteit alderbequaamst ende met minder quetse van hare reputatie zoude connen gedaan worden. En om nyettemin de zaake
met goede correspondentie , kennisse ende assistentie van de
gedeputeerden vuyte andere provincien to mogen beleyden ,
dat bij hem bedagt en voorgeslagen was , dat men tot costen
van de landen van Hollandt en West-vrieslandt , de heeren
staaten van de naburige provincien zoude verzoeken gedeputeerden vuyt hare kerken opte voorsz. vergaderinge to zeynden , ende dat men daar mode besoeken of beproeven zoude ,
of de take met eenigheit en mette minste lesie ofte interest
van yemants recht of auctoriteit condo worden geaccommodeert. Ende op to consenten, meent hij die spreect, zijn Exc.
partieuliere. informatie omtrent dien tijd gegeeven to hebben ,

dat de heeren staaten van Hollandt en West-vrieslandt verstonden , dat terwijl den tijt van de treves op drie jaaren
naar quam te expireeren , en onder andere defecten van de
consenten van de voirleeden jaaren, de meeste provincien swarigheit maacten te voldoen 't eerste lit van de propositie van
zijn Exc. en den raad van staaten , wezende de aflossinge en
de betalinge van omtrent zes millioenen guldens op interest
loopende , ofte aan lopende schulden resteerende te betalen ,
dat vooral 't zelve defect nu veel jaaren onvereffent en onvoldaan gebleven zijnde , behoorden gezuivert en de landen
van die lasten bevrijt te werden voor de expiratie van de
treves , alzoo de landen van Hollant en zijn Exc. zelfs daar
aan ten alderhoogsten geleegen was. Dat daarom zijn Exc.
zoude believen d'andere provincien daartoe te disponeeren ,
gelijk ook tot restitutie aan de heeren van Hollandt van een
yders contingent of quote van de somme van tusschen dertien
en veertien hondert duysent gulden aan de franchoisen meer
verstrect , als tot hare betalinge vuyt Frankrijk was gecomen.

133.
Wie geconcipieert heeft de brieven die bij de heeren staaten van Holland gezonden zijn aan de heeren staaten
van Gelderlandt , ten faveure van de afgegaane magistraat van Nimwegen ?
Seyt , dat deselve ingestelt ende geconcipieert zijn, volgende
de resolutie bij de heeren staaten van Hollant opte propositie
van die van Nimwegen gecomen, en dat hij meent mede over
't concipieeren des voors. brieven geweest to zijn , maar dat
die in de vergadering van de heeren staaten in zijn afwesen
en geduyrende zijn ziekte zijn gevisiteert en gearresteert, zonder dat hem kennelijk is wat veranderinge flier tijd daarin
gedaan is , zonder dat hij ook memorie heeft , wie dat nicer
over 't concipieeren der brieven is geweest.
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134.
Of hem nyet gecommuniceert en zijn eenige propoosten
bij een persoon van Nimwegen, hoe men , als de ruyterije in revue buyten de stadt zoude zijn , de contreremonstranten vuyte stadt zoude connen drijven ?
Seyt, dat hem daarvan in 't alderminste nyet is voorgecomen.
135.
Of somers te voren, eer de verandering van de magistraat
tot Nimmegen wierdt gedaan , bij hem nyet getragt
en is om commissarissen van de heeren staaten generael derwaerts te doen gaan om alles aldaar te versetten op andere pretexten ?
Seyt , daarvan int minste nyet te weeten.
136.
Of tenselven dage zijn Exc. en den raad van staate ontboden zijnde , ende hij ziende incomen metten voors.
raadt den heer ambassadeur Carleton , nyet en zeyde ,
dit is een opgemaakt werk ?
Seyt hem daarvan nyet te gedenken.
137.
Waarom hij hem bemoeyt heeft om zijn Exc. te doen
houden buiten Utrecht , als hij van meeninge was te
gaan naar den landtdag van Gelderlandt ?
Seyt hem in 't alderminste daarmede nyet bemoeyt te hebben.
138.
Of de brieven op to naam van de heeren staaten van
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Utrecht tot dien eynde doers , of daar te voren geconcipieert, hem nyet en sijn gecommuniceert geweest, ende
of hij deselve nyet gecorrigeert en goetgevonden heeft ?
Seyt daarvan in 't minste geen memorie of gedagtenis te
hebben.
139.
Of hij nyet en is geweest autheur of correcteur van den
eedt , commissie ende instructie van de waertgelders
tot Utrecht ?
Seyt nog autheur nog correcteur van den eedt , instructie
en commissie geweest te zijn , dog dat hij twijfelt of deselve
hem nyet en zijn gecommuniceert.
140.
Of hij dezelve ook nyet goedgevonden en heeft ?
Seyt , dat hij 't selve nyet en zoude weten te zeggen.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
Salerdaegs den XXIIJ Novemb. anno voors. , weder
geexamineert den voors. advokaat, ter presentie alsvoren,
mitsgaders nog van de heeren borgermr. .Pauw , vuytgesondert de heer van Sweeten.
141.
Wat communication hij gehouden heeft metten borgermr.
Velsius ende Hardemans in 't leste van 't jaar 1615 ,
over de taken tot Leeuwarden voorgevallen ?
Seyt , dat hem gedenct , dat den borgemr. Velsius met een
ander persoon hem onbekent , Bier tijd gesproken hebben ,
dat in Vriesland geaarbeid werden tegens een octroij bij de
heeren staaten generael in 't jaar van 1586 of 1587 aan de
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stadt Leeuwarden verleent , opt stellen van de magistraat aldaar , en dat zij daarover haar beklag wilden doen aan de
heeren staten generael , als prejudiciabel haare auctoriteit, begeerende dat hij aan haar versoek de goede hand zoude willen houden. Waarop hij , naar zijn beste onthout , aan denzelven zeyde , dat 't voors. octroij opte serieuse instantie van
eenige gedeputeerden van Leeuwarden en ook recommandatie
van de gecommitteerden van Vrieslandt ter vergaderinge van
de heeren staaten generael was verleent , maar dat hij int
verleenen van contrarie advys was geweest , als houdende
't zelve niet to weesen 't werk van de heeren staten generael ;
daarop zij zeiden , mede naar zijn beste onthout , dat 't zelve
octroij bij de heeren staaten van Vrieslandt was geconfirmeert
en van dien tijd of gepractiseert.
142.
Of hij niet getragt en heeft mette magt van de staaten
generael to stijven de magistraat van Leeuwaarden bij
oploop en populaire factie gemaact?
Seyt, dat hij altijds geweest is tegens alle populaire factien
en tumulten , als deselve houdende het alderdangereuste, periculeuste en ruineuste dat een landt of stadt mag overcomen ,
en over sulcx van de vrage nyet to weten of to wesen.
143.
Of hij nyet wel en weet dat Velsius en andere die doen
tot Leeuwarden in de magistraat waren bij oploop van
de gemeenten haar zelven in de regeeringe gestelt
hadden ?
Seyt daarvan nyet to weeten of eenige kennisse gehad to
hebben , maar wel Velsium eenige jaeren als gedeputeerde van
de heeren staaten van Vrieslandt gekent to hebben , en dat
deselve hem aldaar wel ende eerlijk gecomporteert heeft. Seyt
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niettemin wel gehoort te hebben , dat de detu'e van 't stadhuys ettelijke jaaren te voren onordentelijk bij particuliere
factie met een mast was opgestoten , maar op 't gevolg van
dien geen kennisse te hebben.
144.
Of hij niet wel en weet of ten minsten gehoort of verstaan heeft , dat Velsius mede van die geene was die
bij zulken onordentelijk opstooten van 't stadhuys en
bij een generale commotie de heele stadt deur , in de
magistraat was gebragt geweest ?
Seyt als voren daarvan geen kennisse gehad te hebben.
145.
Of hij nyet te wege gebragt heeft bij de heeren staaten
generael dat naar Leeuwaerden zijn gesonden geweest
de heeren Bieseman , Berchout en Moersbergen , nyettegenstaende de expresse oppositie van de gedeputeerden van de heeren staaten van Vrieslandt , die hem
van 't geweld tot Leeuwaarden gepleegt, genoeg hadden
geinformeert , en waarom 't zelve bij hem alzoo gevordert is ?
Seyt, dat hij naar zijn beste onthout over de resolutie van
de commissie of deputatie in dezen geroert , mede is geweest,
en dat hij meent dezelve alleen gestrect to hebben , dat het
voornemen jegens 't voors. octroy zoude worden opgehouden
totten naasten lantdag van de heeren staaten van Vrieslandt ,
opdat jegens 't zelve octroy, zonder haar Mo. Ed. bewilliginge
en kennisse, tot nadeel van de auctoriteit en reputatie der
heeren staaten generaal en de heeren staaten van Vrieslandt ,
nyet en zoude worden gedaan.
146.
Of hij bij de gedeputeerden van de heeren staaten van
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Vrieslandt te voren nyet volcomentlijk en was geinformeert van derselver goetvinden ?
Seyt, dat hij daar van geen kennisse en heeft.
147.
Of hij nyet wel en weet, dat 't octroy aan die van Leeuwaerden verleent , nyet en was verleent aan de mastloopers , maar aan de wettelijke magistraat ten dien
tijde tot Leeuwaerden wesende , en dat sulks de mastloopers bij onordentelijkheid in de magistraat gecomen
wesende , henl. met 't zelve octroy nyet en vermogten
to behelpen.
Seyt van de mastloopers ende 'tgevolge van dyen nyet anders
to weeten als bier voren geseyt is , en dat hij gemeent heeft,
dat die geene die de heeren staaten van Vrieslandt ter vergaderinge van de heeren staaten generaal en in andere collegien
tot directie van de gemeenelands zaken committeerden ende
gebruicten, voor wettelijke overheyt gehouden en erkent behoorden te worden.
148.
Waar gebleven is 't verbaal of rapport gehouden of gedaan bij de voors. heeren Bieseman , Berchout en
Moersbergen ?
Seyt daarvan geen kennisse of gedagtenis to hebben.
149.
Waarom hij altoos belet en verhindert heeft, dat 't selve
verbaal gecommuniceert zoude worden de gecommitteerden van de heeren staaten van Vrieslandt ?
Seyt, dat hij van geen belet of verhinderinge en weet te
spreeken, maar mag niettemin wel weesen , dat hij neffens
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andere gecommitteerden zoo van Hollant als andere provincien
nyet goetgevonden heeft, dat veel geschriften van 't besoigne
als van een verlooren commissie zouden worden vuijtgegeven ,
gelijk in gelijke zaken dikwils gedaan is.
150.
Of hij niet zelfs bij de gedeputeerden van de heeren staaten van Vriesland serieuselijk versogt en is ten einde
heal. 't voors. rapport zoude mogen werden gecommuniceert ?
Seyt hem zulks nyet to gedenken.
151.
Tie de gecommitteerden van de provincie van Vrieslandt
geweest zijn, die 't voors. octroy in de vergaderinge
van de heeren staaten generael mede gevordert ende
daar over gestaan hebben ?
Seyt, dat hij 't zelve nyet zekerlijk zoude connen zeggen ,
maar dat hij meent naar zijne beste onthout dat daar over mede
geweest zijn de heeren Camminga en Roorda, die in deselve
jaren de ordinaris gecommitteerden van de heeren van Vrieslandt ter vergaderinge van de heeren staaten generaal waren.
152.
Of nyet waaragtig en is dat Velsius, Hardemans en andere
van Leeuwaarden hem toegeseyt en belooft hadden, dat
zij 't stuk van de religie zouden tot Leeuwaarden bestellen op den voet als het doen in Hollandt was ?
Seyt, dat hem nyet en gedenct van yemant van heml. zulke
woorden of propoosten gehoort to hebben.
153.
Waarom hij zoo lange tegengestaan ende verhindert heeft
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het brengen van 't leger to velde, ten tijde als Spinola
naar de stadt van Wesel toequam ?
Seyt van het tegenstaen of verhinderen alhier verhaelt nyet
te geloven , maar wel dat hij bij zijn Exc. heeft helpen bevorderen , dat tijdelijck allen 't volck van oorloge in de naaste
steeden van Gelderlandt, Overijssel, en andere bij de hant en
gereet zouden weesen om op to eerste advertentie promptelijk
te velde te comen ; en dat hij alle mogelijke debvoiren en
diligentie bij hooggedagte heeren staaten van Hollandt gedaan
hebbende , om te hebben consent van de extraordinaris costen
tot aanneminge van de bidets voor de ruyterije en andere
legerslasten , opten selven dag , naar zijn onthout , als 't selve
consent gedragen is geweest in de vergaderinge van de heeren
staaten generaal heeft helpen procureren en besorgen de resolutie , dat 't leger te velde gebragt zoude worden , en meent
ook zulke resolutie to wege gebragt te zijn op den eersten
dag van het presidentschap van de heeren van Hollant ter
vergadering van de heeren staten generael , wesende den tijd
dat de bevorderinge van zulke en gelijke zaaken tot zijnen
laste quam. Ende gedenct hem wel , dat hij vuyte ordinaris
cours van de Spangiaars en uyte procedures van den admirant
van Arragon in 't einde van 't jaar 1598 en 't begin van 1599
tegens die van Wesel, de religie en religions verwanten aldaar
gebruict , meer apprehensie in zijn gemoet hadde dat tot
laste van deselve stadt yets zoude werden voorgenomen , als
andere , hij zes dagen te voren aan den geenen daar het behoort hadde voorgeslagen , dat men in de stadt Wesel een
goet commandeur van qualiteit en experientie met ongeveerlijk
drie duysent soldaten te voet , en eenige comp n te peerde
zoude mogen leggen , om het spaansche desseyn op te voors.
stadt te breken.
154.
Waarom hij dan heeft helpen bevorderen, dat aan den
heer graaf Ernst worden geschreven dat hij geen crijgsII D. 2 St.

7
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yolk van deeze landen zoude laten engageeren voor
die van Wesel, zonder naarder last ?
Seyt daarvan inlet te gedenken ofte geloven om redenen voren verhaelt , nyet meenende dat zulken last in 't presidentsehap van Hollant is gegeeven.
155.
Of nyet waaragtig en is , dat hij verscheiden dagen lank
in de vergaderinge van de heeren staaten generael , en
als alien de provincien genegen waren 't leeger to velde
te brengen , 't selve verhindert heeft gehad ?
Seyt om reedenen als voren zulks nyet te connen waar wesen , dat niettemin het consent totte aanneminge van de bidets
en andere legerslasten , naar de ordre in de vergaderinge van
Hollandt gebruict , eerst aldaar moeste gedragen worden eer
't zelve in de generaliteit conde worden ingebragt, en heeft de
experientie geleert dat het consent van dien dag tot dezen
dag toe de generaliteit heeft beswaart , alleenlijk in 't stuk
van 't onderhout van de bidets al over de sesmaal hondert
duysent gulden en van de legerslasten van dien jaare , mitsgaders de fortificatie van Emmerik en Bees metten gevolge
van dyen vuyt 't beleyt van den oorloge van denselven jaare
ook wel ruim zoo veel bedragende , voor de quote van Hollandt in de voorsz. twee partijen ongeveerlijk zevenmaal hondert duysent gulden.
156.
Of nyet waar en is , dat hij in de vergaderinge van de
heeren staaten generael aan diverse gedeputeerden van
de provincien aandringende om 't leger to velde to
hebben , vraagde of zij ook last hadden van hennen
principalen to consenteeren in de quote van de oncosten van dyen ?
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Seyt , dat hem daarvan nyet en gedenct , maar dat nyettemin wel mogte wezen dat hij aan de gecommitteerden van de
provincien zulken vraag nopende de consenten zoude hebben
gedaan , also eenige van heml. in de leste voorgaende expeditie in 't jaar 1610 voor Gulick gedaan , gehcel nyet , en
andere de versogte consenten niet ten vollen uaar de gedragen
lasten hadden gedragen en veel min haare quote gefurneert ,
zulks dat hij goede reeden gehad zoude hebben , om zulken
vrage to doen.

157.
Of nyet waaragtig en is , dat de heeren gecommitteerde
radon van Hollandt , ziende den cellist van de andere
provincien om 't leger to velde to brengen , en zulks
genegen waren ook hour consent daartoe te geeven, en
aannaamen 't selve bij haare steeden to doen goetvinden , hij evenwel zulks tegen gehouden heeft , begeerondo dat men de heeren staaten van Hollandt daarop
cerst beschrijven zoude ?
Seyt , dat hij geen gedagtenis hier of en heeft , maar weet
wel, dat het recht, ordre en gebruik in Hollandt bij den tijd
sijnes dienstes en daar to voren altijds geweest is , en milks
bij hem gepractiseert dat zulke consenten naar voorgaande beschrijvinge van de heeren edelen en steeden moeten gedragen
worden eer die ter vergadering van de heeren staaten generael
connen ingebragt worden i en dat zijn memorie gedraagt , dat
do heeren edelen en steeden beschreven zijnde , eenige gedeputeerden van de steeden het dragen van 't consent hebben
gedifficulteert , en zoo in 't dragon van de consenten overeenstemminge geen plaats en heeft , zoo zijn deselve versogt geweest aan hare principalen debvoiren te doen. tot 't voors. inwilligen.
7*
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158.
Of

nyet waar en is dat de heeren staaten van 1-lollandt

en West-vrieslandt op die zake zijn beschreven geweest
en dat men opte vergaderinge verscheyden dagen heeft
deurgebragt met particuliere requesten, aleer in deliberatie van die zoo importante zake to treeden?
Seyt daarvan hem te refereeren totte waarheit , maar dat
hij wel gewoon is geweest van alien tijden in sulke extraordinaris consenten eerst particulierlijk te ondersoeken of de
gedeputeerden van de steeden ook gelast zijn daarin to consenteeren , en zoo hij gebrek van last be yond , denzelv en te
versoeken in diligentie haren last to vercrijgen , eer de zake
in 't publicq te proponeren

om

deur weinige onwillige geen

meer te maken.
159.
Of hij

nyet wel en weet , dat in veel en verscheyde ta-

ken om imminent pericule van dyen , men dikwils tot
de actie is getreeden , op hope van ratificatie eer (le
heeren staaten in voile vergaderinge daarop sijn gehoort
of geconsulteert geweest en of 't selve in deeze wigtige
zaak nyet wel mede en zoude hebben connen vallen?
Seyt , dat hem wel gedenct in de naaste XXX of XL jaaren
dat hij zulks heeft helpen practiseren bij gebrek van last van
d'andere provincien , maar niet van de heeren van Hollant ,
als veel meer contribueerende dan d'andere provincien to samen , en wiens gelt vooral gereet wesen om daar vuyt de lasten die terstont moeten betaalt worden , to furneeren.
160.
Of in dien tijd bij hem nyet en is geweest een gedeputeerde van Wesel, aanzeggende, indien de heeren staa-
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ten duysent of XIJ C man naar Wesel wilden doers
gaan, gelast om daarin to trecken , dat hij hem sterck
maakte dat se daar in gelaten zouden worden?
Seyt 't zelve nyet zeekerlyk to konnen zeggen , maer dat
daaraan wel mogte yet wezen en dat hij daardeur to meer
beweegt is geweest om den voorslag tot verseeckeringe van
de stadt hier voren geroert to doen , daartoe hij in zijn gemoet geheel geaffectioneert was , als connende geschieden zonder groote extraordinaris costen en altijds vrijstaande d'apparentie van 't pericul cesserende , die wederom vuyt trecken.
161.
Of nyet waaragtig en is , dat hij totten selven gedeputeerden geseyt heeft , dat hij nyet en condo geholpen
worden , ten ware hij zijn versoeck en verclaringe in
de vergaderinge van de heeren staten generael deede ,
ende dat deselve gedeputeerde daarinne zwarigheit yindende , als comende vuyt eon neutrale stadt, daaromme
on gb etroost van hier heeft moeten vertrecken ?
Seyt hem dit nyet wel to gedenken, dan niettemin to twijfelon of hij denselven nyet en addresseerden aan zijn Exc. ,
zsggende , dat tgunt hij aan deselve sonde openen , wel seerect zoude blijven, of diergelijke woorden,
162.
Dewijle hier voren geseyt wordt , dat 't consent van dien
dag om 't leger to velde to brengen de generaliteit
sedert wel twaalf hondert duizent gulden heeft gecost,
wert gevaragt of hij den meent , dat diensteiijker geweest ware 't leger nog nyet to velde to brengen?
Seyt verstaan to hebben dienstelijk ja noodig geweest to zijn.
't leger to velde to brengen, en dat hij daartoe zoo debvoiren
en zorgvuldigheyden gebruyct heeft als hij tot en in voorgaaude
verscheyden expedition heeft bewezen.
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Of hij geen kennisse en heeft dat bij Johannes Vuytenbogaert aan die van Wesel is geschreven geweest of
advertentie gedaan , dat de heeren staaten haar met
Wesel niet bemoeijen en zouden of een peert daarom
sadelen ?
Seyt daarvan in 't minste nyet gehoort of verstaan te hebben.
164.
Of hij geen kennisse en heeft nogte anders verstaan, dat
hier vuyte landen brieven geschreven zijn geweest aan
Spinola , dat de heeren staaten voor Wesel nyet met
alien doen zouden ?
Seyt daarvan nyet te weeten of verstaan te hebben.
165.
Of hem nyet aengezeit en is geweest bij eenige gecommitteerden van Vrieslandt , dat hij oorzake was geweest van 't verlies van Wesel ?
Seyt , dat hem verstaat dat de heer Douca in colere zulke
of gelijke woorden gebruyct heeft in de vergaderinge van de
heeren staaten generael en dat hij die spreect daerop zeyde ,
dat hij qualijk geinformeert was.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
Eodem die naar den middag , wederom geéxamineert
den voorn. advokaat , ter presentie van de voors.
hero 1, vuytgesondert Bruinin g .
166.
Of hij aan de heere ambassadeur Langerak van bier gaande
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naar Vrankrijk, en vragende hoeverre hij communicatie
zoude mogen houden met zijn Exc. van de zaken van
zijnen last , hij niet gezeyt en heeft dat hij mette
zelve zijn Exc. wel mogte communicatie houden , edog
soberlijk en met discretie ?
Seyt van zulke woorden van soberlick en discretie nog gedagt nog gesproken te hebben , zoo hij nyet en can bedenken
wat reedenen hij daartoe zoude hebben gehadt , ten ware om
van alle particulariteyten en gemeene zaken zijn Exc. met veel
schrijven niet te becommeren.
167.

Of nyet waaragtig en is , dat deselve heere van Langerak ingestelt heeft diverse poincten bij forme van instructie, en of hij deselve poincten nyet alle met zijn
eigen hart en heeft geapostilleert ?
Seyt , dat hij daarvan geen seeckere memorie en heeft, maar
zoude nyettemin dat wel mogen waar zijn , zonder dat hij
daarop zeeckerlijck zoude connen antwoorden.
168.
Of in deselve instructie nyet cen expres artikel en is gebragt geweest, nopende de communicatie met zijn Exc.
en of hij met zijn eigen hand daarop nyet geapostilleert
en heeft , dat hij 't zelve wel , maar met discretie
zoude moeten doen ?
Seyt daarvan ook geen memorie te hebben , en dat hij hem
nyettemin refereed totte waarheit , en dat 't woord discretie
moet verstaan warden gelijk hier voren verhaelt is.
169.
Of in Vrankrijk den voors. ambassadeur van wegen den

— 104 —
raadt van den coninck nyet voorgeslagen en is geweest,
dat men denzelven coninck behoort te versoeken tot
middelaer van de differenten hier wesende , en of den
voors. ambassadeur aan hem daarom nyet geschreven
en heeft om. advijs 9
Seyt , dat hij dit nyet sekerlijk en weet, maar dat hij hem
laat voorstaan datter yets van zoude mogen wezen.
170.
Wat hij denzelven ambassadeur daarop heeft geadviseert
gehad 9
Seyt 't zelve nyet wel to weeten , maar nadien d'heere van
Lanou in 't jaar 1617 alhier was gedecrieert en gediscrediteert
genoeg voor zijn compste , nyet jegenstaande zoowel hij als
zijn vader altijds opregte religions verwanten geweest zijn, en
dat eons voorgeslagen zijnde in 't einde van 't voorleden of in
't begin van dit lopende jaar , dat de heer van Plessis alhier
op de religions differenten gezonden soude worden , dat terstondt op te zelve advertentie mede geseyt is geworden om
hem te discrediteeren en onaangenaam to maken, dat hij out
en versuft was , hij nyet geraden gevonden aan den voors.
hoer van Langerack to schrijfven om op den voors. voorslag
instantie to doen , maar alles to laten in de eigen vrije dispositie des conincks en zijnen raad.
171.
Of nyet waaragtig en is dat den voors. heer van Lange-

rack, op 't zelvo subject mede geschreven hebbende aan
zijn Exc. om advys en dat becomen hebbende, 't selve
bij copie aan hem overgesonden heeft gehad , om to
weeten wat hij daar of doen of laten zoude ?
Seyt 't zelve hem nyet te gedencken.
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172.
Of de voors. heer ambassadenr nyet veel en verscheide
brieven , addresserende aan de heeren staaten generael
aan hem overgesonden en heeft gehad open, onder eon
cachet volant om bij hem overgelevert of terugge gehouden te worden , naar bevindinge van zaken ?
Seyt dat zoowel de ambassadeurs in Vrankrijk als Engelandt,
Aaerssens en Caron, somtijds wel zulke brieven hebben gesonden , maar dat hij niet wel weet of de heere Langerack bij
zijnen tijt zulks gedaan heeft , dan weet zeer wel , dat alle
zijne brieven aan do heeren staaten generael geaddresseert in
zijn packetten gesloten aan deselve heeren staaten of bij hem
zelfs overgelevert of aan de heer president indertijt gezonden zijn.
173.
Of nyet bij hem of bij zijne kennisse in Vrankrijk aan
den coninck of zijnen raadt geschreven is geweest, dat
de franchoisen alhier wesende, met malcanderen gecomplotteert hadden , dat zij in Vranckrijk comende
haar zouden laten emploijeren ten dienste vande princen?
Seyt zulks niet geschreven te hebben , nogte ook nyet to
weeten , dat yemant anders 't zelve heeft gedaan.
174.
Of op zijn vervolg nyet vuyt Vranckrijck herwtlarts gedestineert is de zeyndinge van den hoer van Boissiesse,
en tot wat einde ?
Seyt , daartoe nog geschreven nog instantie gedaan to hebben.
175.
Of hij, geadverteert wesende, dat de coninck in de troves
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handelinge eenige personen zogte te corrumpeeren , hij
daarop geautwoort heeft : zwijgt stille , ik zal ze een
reprimende geven?
Seyt van zulks nyet gehoort nog gesproken te hebben, nogte
van eenige corruptie te weeten , als 't geene bij kennisse van
zijn Exc. en hem goetgevonden is , dat tusschen den beer
griffier Aerssens en den monick zoude worden getracteert ,
cm 't zelve bij gelegentheyt to openbaren en tot der landen
dienste gebruict te worden.
176.
Of hij in de communicatie, tot Bergen op den Zoom gehouden tusschen de gedeputeerden van de heeren staaten generaal en van die van de staaten van des vijands
zijde , nyet eenige communicatie apart en heeft gehouden metten grave van Bassingij , en van wat sake ?
Seyt, hem zulks nyet te gedenken , zoo alle de communicatien gehouden wierden bij de heeren 't samentlijk in 't huis
van den marquis van Bergen op ten Zoom, ten ware hij vuyt
oude kennisse , die hij tusschen 30 en 40 jaren met hem gehad. heeft, wesende bij zijn heer varier den heere van Bocxtel,
Wiens raadt en advocaat hij die spreect , geleden omtrent 44
jaren is geweest , zonder aldaar tot Bergen met hem eenige
aparte communicatie van landzaken gehad te hebben.
177.
Wat het beduyt, dat hij ten tijde van 't beleg van Oosteynde gezeyt heeft gehad: indien men Spinola verzogte
te vertrecken van Oosteynde , dat hij het doen en
nog hondert duizent gulden aan Belt toegeven zoude?
Seyt, dat hem dit moet geleent zijn , zoo hij daar van de
minste kennisse nyet en heeft , en weetende de fierigheit en
de resolutie van de Spacngiaerts , dat hij nyet en gelooft ,
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haare reputatie bij de drie jaren met zoo veel goets en bloets
daar voren geemployeert zijnde , hij 't zelve beleg zoude hebben willen of ook mogen verlaten , zonder expres consent van
den coninck van Spaangien.
178.
Dewijie hij hier voren geseyt heeft , dat bij in de tijd
als men delibereerde om naar Utrecht to zeynden , geweest is op het huys te Teylingen , went gevraagt ,
wat communication aldaar met hem en bij wien gehouden zijn geweest ?
Seyt , dat hij op 't buys to Teylingen quam des saterdaegs
tusschen zes en zeven uren , geaccompangieert met zijn huysfrouwe , mitsgaders den heere van der Mijle ende zijn huysfrouwe , en dat tusschen Sassem. en Oestgeest hem te peerde
ontmoet is zijn zoon , den houtvester ; dat sonnendags des
sanderendaags omtrent negen uren aldaar gecomen zijn van
Leiden den zoon van den hoer van Asperen met twee van
zijn broeders zoonen aldaar studeerende en 't samen de predicatie gehoort hebbende , middagmaal aldaar gehouden hebben,
zonder datter yemant antlers vreemt was als alleen de predicant van Sassenhem , en dat hij terstont naar de maaltijd
met zijn huysfrouw , den hoer van der Mijle en den houtvester, elks met haar huisfrouw, gereden zijn naar 't hays to Boekhorst bij den heere van Vliet , alzo hij die spreect begeerig
was to zien de plantagien en bogaerts van denzelven huyse ,
en dat hij 't zelve gedaan en een torte collatie aldaar genomen hebbende , wederom naar 't huys to Teylingen gereden
is en aldaar in den avont gecomen , zonder dat yemant bij
heml. aldaar is geweest ; en des anderen daags smorgens is
de hoer van der Mijle met eon speciale bode beschreven om
tot Leyden to comen , tot regti.age van eenige misverstanden
onder die van de collegie theologie aldaar, ende hij op 't buys
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te Teylingen zijn middagmaal gehouden hebbende, zonder dat
yemant vreemts aldaar is geweest, is naar den noen van daar
vertogen en heeft zijn passagie genomen naar 't huys te Warmont , om de vrouwe douariere van Warmont te begroeten ,
en 't selve huys besigtigd hebbende in absentie der vrouwe
van Warmont, is met zijn kinderen gereden tot over 't Schouwe , van waar zijn zoon met zijn huysfrouwe haar reys genomen hebben over Leyden , en hij naar 't huys Tsuyk, begroetende aldaar den heere van Opdam, zijn huysvrouwe en haar
zuster,, en van daar scheidende is de heer van der Mijle van
Leiden bij hem gecomen en zijn savonts tusschen zeven en
acht vuyren gecomen in den Hage.
179.
Of ten tijde hij op Teylingen was bij hem nyet en zijn
geweest eenige gedeputeerde van Haarlem , van Leyden en van Utrecht?
Seyt neen.
180.
Wat communicatien hier in den Hage ten huyze van den
heere van der Mijle gehouden zijn geweest ?
Seyt 't zelve nyet te weeten , zoo hij naar zijn beste ontbout maar tweemaal in 't buys van van der Mijle geweest is
sedert zijn wederkomste van Utrecht , mits zijne ziecte ende
zwacheyd.
181.
Om wat reedenen hij getragt heeft , dat de patenten van
't crijgsvolk voortsaan bij de staaten generael en nyet
meer bij zijn Exc. gegeeven zouden worden?
Seyt zulks noyt gedagt , en veel min gedaan te hebben.
182.
Of hij 't zelve noyt geproponeert en heeft ter vergaderinge
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van de heeren staters generael of in 't particulier bij
die van Hollandt ?
Seyt neen bij zijn kennisse, als houdencle 't zelve heel tegens
zijn humeur ende ordre van 't land.
183.
Tot wat einde hij Grotio en eenige andere gelast hecft
op te zoeken en naar te zien 't gebesoigneerde gehouden met h. m. den heere prince van Oraengien op to
delatie van de souverainiteit van Hollant P
Seyt , dat hij geen goede memorie en heeft , of hij Grotio
hiervan heeft gesproken of nyet ; dog dat het zoude mogen
wezen , dat hij aan hem zoude gesegt hebben , dat naar zijn
beste onthout in den jaro 1584 , na het bedroeffelijk ombrengen van den heere prince van Oraengien h. 1. m. hij de heeren vroetscappen van Rotterdam beweegt en gedisponeert hadde , om in spijt van de Spangiaert , de handelinge met zijn
P. Exc. jegenwoordig te voltrekken , en dat hij meenden

daartoe resolutie en procuratie bij geschrifte en onder stads
zegel gehad to hebben, en dat men die zoude vinden in 't bout
van de stucken rakende de collatie van 't graafschap , en hem
vermaant daarna to willen zien.
Was get eekent,
Johan van Oldenbarnevelt.
Maandaags den XXVI Novemb. anno 1618, wederom
gexamineert den voors. advokaat , ter presentie van de
heeren Voocht , burgerm r. Pauw , Man2naeker , .dtsma
en Gockinga.
Tot naerder onderrechtinge en opregt verstant van 't geene
tusschen hem en den heere van Langerack is gepasseert voor
het aanneemen van zijne ambassade naar Vrankrijk , seyt ;
dat denzelven al in de jaaren 1610 en 1611 aan hem openinge hadde gedaan , van dat hij geerne in ecn cerlijke am-
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bassade zoude worden geemployeert , en dat den welgeboren
heer van Brederode 1. m. hem daertoe serieuse aanmaninge
hadde gedaan. Dat hij wesende van goeden huyse en hebbende goede qualiteyten , voor andere mogte worden geemployeert , en dat hij daarvan openinge eerst gedaan heeft aan
hooggedagte heeren staaten van Hollandt en bij dezelve zijn
employ goetgevonden wesende , voorts daarvan openinge gedaan heeft aan hooggedagte heeren staaten generael, en hij bij
deselve tot de voors. ambassade gecommitteert zijnde, en hem
die spreect gelast de generale en secreete instruction voor hem
in te stollen , hij 't zelve gedaan en dezelve ter vergaderinge
van de heeren van Hollandt of haar g. r. eerst , en daarna bij
de heeren staaten generael goetgevonden , gearresteert en in
handen van den hoer van Langerack gelevert zijnde , denzelvon hoer van Langerack tot veel en verscheide malen hem op
't verstand van lien heeft komen spreeken en communiceeren , vuyt welke communicatie hij bevonden heeft in denzelvon heere van Langerack de qualiteyten van godvrugt, igheid ,
opregtheid , vromigheid , geleertheid , historiale kennisse en
redelijke experientie ; maar wat te zorgvuldig in cleene zaaken , de directie en beleit van zijncn last aangaande , etc. ,
terwijlen hij die spreect 't begin van den jaarc 1588 , mette
agenten , gedeputeerden en andere publicque dienaars in andere coninckrijken en landen, als metten heere van Lapre ,
Caluwart, Suilly en Aerssen, successivelijk in Vrankrijk, Ortel
en Caron in Engelant, Damman in Schotlandt, Junius, Honradius , Wierens , en Breederodius in Duytslant , bij ordre en
last van hooggedagte heeren staaten generael en van Hollandt,
correspondentie hadde gehouden en veel moeyten gedaan om
hemluyden van den staat en cours descr landen zaaken bij
scrijven wel to informeren , en dat hij vresende van den beer
van Langerack in zijn oude dagen met gelijke moeyten van
scrijven becommert to zullen worden , denzelven geaddresseert
heeft aan den gewezen ambassadeur Aerssens om van hem to
verstaan , wat hem te doen stont in 't hof van Vrankrijk , in
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de complimenten ende andere cleyne zaaken , naar gebruyk
van denselven hove , ende dat hij voorts zelfs zoude instellen
in 't cijffer, 't welk hij bequamelijk ende mette minste moeyten zoude connen gebruiken in 't adverteeren van secreete taken , en zoo hij eenige vordere scrupule hadde , dat hij deselve zoude willen stellen bij memorie , en dat hij hem naar
zijn kennisse daarop zoude onderrichten; op welke memorie
nopende 't poinct van 't scrijven aan zijn Exc., de woorden
soberlijk en discretie, nyet anders bij hem verstaan en zijn, dan
dat hij nyet anders aan zijn Exc. en zoude scrijven dan tort
en substantieux , zonder dezelve met lange scrijven van particuliere of cleyne zaaken moeijelijk te vallen , ende meent ook
zulke interpretatie aan den heer van Langerak op dezelve
woorden gedaan te hebben ; versoekt daeromme ootmoedelijk
aan hooggedagte heeren staaten en zijn Exc. dezelve nyet anders te willen duyden. Te meer , nademaal zijn Exc. zeer
wel bekent is , dat sedert 't sluyten van de treves hij in alle
zaaken tot dienste van zijn Exc. streckende , metter daadt
beweesen heeft zijnen opregten dienaar te weesen , zoowel als
hij twintig jaaren te yoren was geweest , hebbende 't zelve
bewesen in 't vorderen van de partage tusschen zijn Exc. en
de heeren princen , zijne geliefde gebroederen , daar in hij
vijf jaaren geemployeert geweest zijnde ende eintelijk het besluit tot zijn Exc. en zijner broederen contentement heeft helpen maken en teekenen , eenige maanden naar 't sluiten van
de treves. Hebbende daar na met groote affectie helpen vorderen en accorderen de erffelijke rente van XXV m gulden
's jaars ten profijte van zijn Exc. in 't particulier. Gevordert
en ten goeden vuytcomste helpen brengen het contentement
van zijn Exc. ton opsigte van de stadt Grave en 't landt van
Cuyck ; aan de ordinaris en extraordinaris ambassadeurs van
den ceurfurst van Brandenburg met grooten eernst gerecommandeert zijn Exc. contentement en begeerte , nopende de
graafschap Meurs en de heerlijkheit Crackouw metten appendentien van dyen, en helpers te wege brengen , dat de pennin-
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gen van Hollandt en West-vrieslandt totte extraordinaris fortificatien gestelt zijn ter dispositie en distributie van zijn Exc.,
ende dat geene militaire diensten van importantie sedert 't besluiten van de treves van de repartitie van Hollant en Westvrieslant en zijn begeven als aan zijn Exc. bloetverwanten ofte
domestiquen , ofte bij zijn goetbevinden ; ende voorts in alle
andere zaaken , hebbende daer jegens zijn Exc. ook wetter
daat bewesen hem gehouden te hebben voor zijnen getrouwen
dienaar , 't sedert de voors. treves met veel eeren ende beneficien aan hem , de zijnen en namentlijk zijne twee zoonen
princelijk en favorabelick bewesen, daar voor hij en zijne zoonen ook altijts professie gemaact zijn Exc. ootmoedige dienaars
van ganser herten te wesen , en deur G odes genade ten vuijtersten te zullen blijven. Ende weet hij die spreect nyet anders of zijne bedenken in de zaaken den staat van den lande
rakende , zijn mette innerlijke opinie van zijn Exc. wel accordeerende geweest, want op 't geene hij ettelijke malen zijn
Exc. in de naaste zeven of agt jaaren heeft vermaant , van
zijn beswaarnisse in gemoet in de stercte van de vuytheemsche militie , zoo ten opzien van de ivarigheyden , coninckrijken en landen eertijts vuyt gelijke zaaken overgecomen ,
als dat de vuytheemsche meerder pretentien van agterstal meenen te hebben als de landsaten , en dat beswaarlicker de inconvenienten die daar vuyt zouden mogen resulteren voor de
jegenwoordige en toecomende zouden wesen te verantwoorden , overmits de principaalste heeren van de staaten der geheele Nederlanden in die zaake zoo zorgvuldig zijn geweest ,
dat zij den conink van Spaengien haren gesworen prince nyet
en wilden toestaan het vierde part van zoo veel vuytheemsche
soldaten van zijn eigen onderzaten tot zijne eige costen
en in de frontieren jegcns Vrankrijk te mogen onderhoud.en ,
heeft hij die spreect zijn Exc. inclinatie tot moderatie zelfs
gevonden. Ende op 't gunt omtrent drie jaaren geleden bij
hem die spreect, vuyt een point van beschrijvinge daertoe gedresseert tot ineermalen aan de vergadering van hooggedagte
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heeren staaten van Hollandt en West-vrieslandt heeft gepro.
poneert , ten einde zoo wel de heeren edelen als steden vrij.
moedig zouden willen openen of zij eenig gebrek of misnoegen
hadden in de regeeringe van de landen int generael of van
Hollandt en West-vrieslandt int particulier. Dat hij ook de
heeren edelen hadde gedisponeert to verclaren , dat zij tot
alle redelijk contentement van de steeden hen wilden bequaam
waken , maar dat de gedeputeerden van de steeden eendragtelijk en tot meermaals daarop verclaart hebben , hem bij de
jegenwoordige regeeringe sedert den jaare 1588 wel gevonden
to hebben, en daarbij begeerden to blijven , hij 't zelve zijn
Exc. geopent hebbende , ook daarinne goet contentement hadde,
zoo datter geen misverstand tusschon zijn Exc. en hem is
geweest als alleen sedert het begin van den jaare 1617 , ter
oorsake van de afzonderinge en scheidinge der religions verwanton , daarin hij geen andere consideration gehad en heeft
als hiervoren zijn verhaalt, en ook gement heeft dat de zaake
onder de kerkendienaers was gebleeven in poincten van de
resolutie, in Septembri 1615 ten overstaan van moor als dertig
predicanten genomen. , van dewclke ongeveerlijk twee derden
deelen van de presenten d'afzonderinge of scheidinge van de
religions verwanten als doen geproponeert , voor den welstant
der landen en kerken schadelijk hielden te wesen, ende is hem
't zelve misverstand zoo beswaarlijk en ter horton geweest, dat
hij op saterdage omtrent half Augusto int jaar 1617 , als hij
's maandags daarnae vertoog naar Vianen , aan zijn. Exc. verelaarden , dat hij alle debvoiren hem mogelijk zijnde tot accommodatie van de zaake hadde gedaan en voorgestelt , en
dat hij geen middel zag om de take tot eenigheit te brengen,
ten ware zijn Exc. zelfs beliefden eenig middel voor to stellen ; 't welek hij zijn Exc. ootmoedig bade en hem verseekerde
van zijn opregte goede affectie , zoo om zijn Exc. goede meeninge daarin , als de conservatie en vermeerderinge van zijne
loffelijke en notelijke reputatie en auctoriteit to helpen mainctioD.eeren , ja zoo verre dat hij hem presenteerde , gelijk geII D. 2 St.
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occurentie bij hem weer gedaan was , van liever zijnen dienst
te verlaeten als de zaken te beleyden tegens zijn Exc. intentie;
ende was hij ook lien tijt geresolveert , (zoo verre geen middel van accommodatie voorgeslagen en wierde) op zijn huis
Guntersteyn te blijven tot de naaste vergaderinge van de heeren staaten , ende als dan aan deselve te versoeken voor een
jaar ontslagen te mogen wesen van in hare vergaderinge te
compareeren , opdat middelertijd de religions differenten in
zijn absentie mogten afgedaan worden , en bij mogte aarbeiden om 's lands pampieren , charters en stucken onder hem
wesende in goede ordre te mogen brengen en redigeeren ; van
welke resolutie hij gediverteert is geweest deur s. g. den
heere van Schagen die tot -Utrecht in 't begin van de maand
van Novemb. a°. 1617 opte begraefenis van zijn overleden
suster comende , hem vermaande en conjureerde in den Hage
te comen tot vorderinge van der landen en steeden dienst en
tot verdeedinge van zijn eigen eer en reputatie , welke vermaninge , als comende van de oudste der edelen , hij plaats gegeeven heeft en oversulks wederom in den Hage gekomen is ,
hebbende wel met groote hertsweer en verdriet , aangezien het
beleit der zaken opte voors. religions differenten daar na geaevallen.
b

184.

Of hij meent dat de heeren staaten van de Nederlanden
de vuytheemsche soldaten geweigert hebben , vuyt vreese
van eenige hare pretensien en nyet veel vuyt vreese
van dat sij de landen , als tot deselve geen sugt hebbende gelijk de lantzaten , tegens hare vrije- en geregtigheden zouden tiranniseren ?
Seyt , dat hij verstaat de meeninge van de heeren staaten
dier tijt geweest te zijn de landen met landsaten in verseeckeringe to houden , zonder dat zij goetvonden den coninck
van Spaenjen jegens hare vrije- en geregtigheden toe te laten
Spaansche soldaten alhier to lande te 'louden.
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185 .
Of hij niet en meent dat de beste welstand vande kercke
daarin bestont , dat men deselve weder bragte opten
voet als die in de oorloge was geweest , en bij dewelke
Godt de Heer dese landen zoo merkelijk heeft gezegent?
Seyt , gelijk hij hiervoren mede geseyt heeft , dat hij in
goede gewisse en conscientie nyet anders en verstaat , dan dat
beyde de gevoelens op to predestinatie en gevolge van dien ,
zoo van de remonstranten als contreremonstranten in de lande
onder den predicanten en gemeene ingesetenen geweest zijn ,
en dat sedert de molestie aan eenige predicanten op die materie gedaan , het getal van 't gevoelen der remonstranten van
tijt tot tijt vermeerdert is geweest al voor den jare 1597 , en
dat hij niet en can geloven , dat Godes heyligen zegen meer
moet toegesehreven worden d'een als d'ander opinie . en dat
zijn gevoelen is geweest en nog opregtelijk is , dat bij een
christelijke wel bepaalde tolerantie van beide de openien , groot
aanwas van de religions verwanten tot Godes eer en 's lands
verseeckeringe zoude veroorsaakt worden , gelijk hij bier voren
geseyt heeft.
186.
Of hij meent dat 't gevoelen der remonstranten geduyrende de oorlogen opentlijk in de kerken is geleert en
bij de gemeene kerken toegestaan ?
Seyt aangaande de leere , dat hij vastelijk gelooft , dat de
substantie van de vijf articulen, in eenvoudigheit genomen ,
bij veele alzoo zijn geleert , zonder dat hij op 't verder
eenige zeeckere kennisse heeft.
187.
Of 't getal der remonstranten in de leste jaaren. nyet
8*
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vermeerdert en is geweest, deur 't groote steunsel, dat
deselve bij eenige van de regeeringe werde gegeeven?
Seyt , dat hij gelooft , dat het getal der remonstranten en
tontreremonstranten van tijt tot tijt is vermeerdert en vorder
vermeerdert zal wordcn bij het goetvinden van de onderlinge
tolerantie , en dat hij met verdriet aangezien heeft, ziende en
verstaande het getal der religions verwanten in de publicque
kerken in sommige dorpen in de predicatie van over 40 jaaTen

zoo geringe en cleyn geweest te zijn als hij 't zelve heeft

bevonden.
188.
Of hij in zijne reyse na Vianen nyet voor gehad en heeft
omme den heere van Brederode te disponeeren om 't
gevoelen der remonstranten in zijne kerken mede toe
te willen laten ?
Seyt, dat hij altijts daartoe is gesint geweest dat daar de
taken in eenigheit en vreede waren en zonder groot miscontentement van veel van de gemeenten in dier voegen in vrede
conden gehonden worden, alzoo behoorden gelaaten te worden
en te blijven , en oversulks den heer van Brederode geensins
anders geraden -Le hebben , maar toonende metter daat zijn
onpartijdig gemoet in 't stuk van de religie , den heere van
Brederode geaccompagneert heeft in 't gaan ter predicatie rode
kerke tot Vianen , nyettegenstaende hij wel wiste dat de predicant aldaar contreremonstrans gezind was.
189.
Of hij nyet deur Vuytenbogaert getragt heeft alien de
predicanten totte gezintheit der remonstranten te brengnu , doende dezelve die Naar zoo verclaarden alle faveur in hen versoeken ?
Seyt geensints daartoe getragt te hebben en nyet te weeten
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de remonstranten meer faveurs in haar versoeken gedaan to
hebben als de contreremonstranten., daar de zake van gelijke
natuur is geweest.,
190.
Of hij deur denzelven Vuytenbogaert nyet en heeft doen
furneeren penningen aan de remonstrantsche predicanten om hare factie wel te vervolgen ?
Seyt dit nyet te geloven nogte van 't furneeren van penningen aen Vuytenbogaert eenige memorie to hebben , maar altijts wel to weeten , dat bij zijn kennisse goon penningen aen
Vuytenbogaert en zijn getelt, ten einde in dozen verhaelt.
191.
Waaromme hij de gevlugte vuyt Brabant en Vlaanderen
om de religie, gescholden heeft voor seditieuse meuschen?
Seyt bij zijn kennisse zulks nyet gedaan to hebben , wel
wetende dat onder de gevlugten vuyt Brabandt en Vlaanderen
zeer veel liefhebbers des vaderlands en van de ware christelijke
gereformeerde religie zijn , die in ruste en vrede naar de wetten der landen en steeden hem dragende, hij altijts ale gunst
en favour bewezen heeft , gelijk hij ook verstaat dat bewezen
behoort to werden , zoo veel de rechten der landen en steeden toelaat.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
_Eodem die naar den midday , wederom yealamineert
den voorn. advokaal , ter presentie als voren , milsgaders van de heeren Muys en Ploys.
192.
Waarom hij qualijk toegesproken heeft de coopluyden
van doze landen die hem quamen clagen dat se bij
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't yolk van den coninck van Spangien beschadigt waren,
contrarie de belooften ende de artikelen van de troves?
Seyt daarvan geen kennisse to hebben , ook qualijk te connen geloven dese positie , zo hij altijts met zulke beschadigden
meedelijden gehad heeft , en heml. , ten besten hem mogelijk
is geweest , geassisteert heeft met goede woorden ende vertroostingen ; dat niettemin wel zoude mogen wesen , dat zijluyden geurgeert hebbende omme datelijke of bij forme van
represalie opte spaansche personen of goederen hare schade
te mogen verhalen , hij geseyt mag hebben, dat daarop naarder zonde moeten worden gelet , zoo hij altijts verstaen heeft,
dat wegen van datelickheyt of represaille tegens den spaengiaert te gebruiken , met volkomen kennisse moste geexamineert en daarop geresolveert worden , omme openlatende de
handelinge van Spangien, in plaats van twintig geen twee hondert of meer to doen beschaden.
19S.
Of ten tijde van de actie van Nimmegen met zijne kennisse naar den Hage nyet ontboden is geweest den
grave van Culemburg , om in de sake van Nimmegen
een goede resolutie to formeeren?
Seyt daarvan geen memorie of kennisse to hebben.
194.
Of hij nyet zelfs aan den heere van Rijsenburch verelaart
heeft , dat den grave van Culenburch tot lien fijne
ontboden was ?
Seyt 't zelve hem oock nyet to gedencken.
195.
Of hij in Januarie lestleden nyet door den clerck Tresel
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aan de gedeputeerden van Utrecht, hier wesende heeft
ontboden , dat tot Utrecht eon vergaderinge van wel
2500 contreremonstranten was geweest , en deselve gedeputeerden to vermanen zulks over te schrijven om
daar jegens voorsien to mogen worden?
Seyt hiervan ook Been pertinente memorie of gedagtenis te
hebben , maar dat hem niettemin voorstaat , dat altemet in
de vergaderinge van Hollandt bij eenige gedeputeerden van do
steeden vermaninge is gedaan , dat 't getal van de contreremonstrants gezinden binnen Utrecht ettelijke duisenden sterk
was, tegens 't geene de beer Ledenberg, hem, binnen Utrecht
weesende , soude willen verseekeren van dat 't getal weinig
honderden was , en dat hij daarvan met Tresel of yemant
anders wel zoude mogen gesproken hebben , om van de waarheyt onderrigt, te zijn, zonder dat hij Tresel of yemant anders
eenigen anderen last heeft gegeven.
196.
Of hij tot Utrecht wesende en aldaar bij eenige van de
heeren staaten vergast zijnde , dezelve nyet afgevraagt
heeft hoe zij al voeren met de franchoisen aldaar in
garnisoen leggende ?
Seyt 't zelve hem nyet te gedenken.
197.
Item of dezelve nyet en vraagde of de voors. franchoisen
haar nyet al wat te veel motto questie van de religie
en bemoeyden ?
Seyt hem ook zulks nyet to gedenken ofte geloven , alzoo
hij van zulks nyet verstaan en heeft.
198.
Of hij den XXI Januarij 1617 aan den hoer van Rijsen-
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Burch nyet verclaert en heeft , dat het concept van de
provinciale synode bij die van Hollant voorgeslagen ,
alleenlijk diende om de rationale voor to comen en te
beletten ?
Seyt , hem zulks nyet te gedenken nog ook to geloven.
199.
Of hij deur denselven heer van Rijsenburch aan die van
Utrecht nyet heeft doen versoekeu , dat zij daarop wel
letten zouden ?
Seyt daar van ook nyet to weeten.
200.
Item of hij deur denzelven heere van Rijsenburch aaa
die van -Utrecht !nyet heeft doen schrijven, dat zij in
't stuk van de toelatinge van de synode geen overstemminge en zouden gedogen ?
Seyt claarvan mode nyet te weten , maar dat nyettemin sijn
gevoelen altijts geweest is , dat nademael 't stuk van de religie , volgende do unie van Utrecht en anderc tractaten , niet
en stonde ter dispositie vande heeren staten generael , en dat
daaromme in voorgaande besoigne van de generaliteit gevallen
verstaan was , dat in religions taken of accorderen van rationale sijnode nyet gedaan mogte worden dan bij gemeen
consent van alle de provincien , dat de zaaken van het sijnode
daarom alzoo behoorden gehandelt te worden , om te beter
eenigheit onder de provincien te houden, en dat conform de
resolutie van de heeren staten van Hollant, to voren genomen.
201.
Of hij dan meent , dat 't accorderen van een nationaal
synode eigentlijk de substantie van de religie is ra-
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kende , gelijk doet 't introduceeren ofte veranderinge
van dien ?
Seyt , dat in de gehouden nationale synode in de Nederlanden is gedisponeert opte ordre in 't stuk van de religie,
en dat hij meent 't zelve toe to comen de heeren staten van
elke provincie in 't particulier,, gelijk bij tijden zijnes dienst
in Hollant ook in de provincien van Zeelant , Utrecht en andere is gepractiseert.
202.
Of hij dan meent , dat de generaliteit die over de nationale synode heeft te disponeeren, nyet mode en competeert recht om in dezelve generale ordre opte religie
te stellen 9
Seyt naar zijn verstant en naar de voorgaande unie en tractaaten mitsgaders 't gebruik inde naaste dertig jaren zulken
recht de generaliteit nyet en competeert zonder gemeen consent en inwilliging van alle de vereenigde provincien, immers
nyet tot laste van den geenen die daarinne nyet en consenteeren.
203.
Of hij meent dat eenige provineien zonder bewilliging
van alien de particuliere leden van dyen mag opposeeren tegens eon nationale synode bij de andere provincien ingewilligt ?
Seyt 't recht van de provincien te weesen, dat 't geene bij
de meeste stemmen van dezelve provincien staatsgewijs vergadert in de religions zaken goetgevonden went , bij de minder leden van deselve vergaderinge zouden behooren gevolgt
to worden , maar dat hij 't zelve bij zijnen tijd nyet en heeft
connen in practijae brengen , zoodat men 't geene in religions
zaken staatsgewijse goetgevonden heeft, verstaan heeft alleenlijk
te practiseren ten opsien van de consenterende en nyet vande
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difficulterende steeden en leeden , zoo lange dezelve bij hare
difficulteyten waren persisteerende.
204.
Waarom hij dan opten naame van 't geheele corpus van
de heeren staaten van Hollant heeft doen protesteeren
tegens het vuytschrijven van de synode nationaal, daar
nogtans zoo groote ende difficulteerende leden zelfs in
Hollant waren ?
Seyt , dat naar zijn verstant zulks geschiet is wettelijk , a1zoo de meeste stamen de resolutie van Hollandt en Westvrieslandt moeten maken , en dat de minste stemmen van
andere opine wesende , de meeste na recht en gebruik in de
landen behoorden to volgen.
205.
Of op den tijd als zijn Exc. buiten den Hage zoude
gaan naar Delft en Schiedam , en den heer van der
Mijle tot Leiden was , hij doen snagts aan den zelven
heere van der Mijle nyet heeft geschreven dat zijn Exc.
naar Leiden meende to comm.' , en dat zij daarom aldaar op haar hoede wesen zouden ?
Seyt hem nyet to gedenken nog to gelooven 't gunt her
verhaalt wordt.
206.
Of met zijn kennisse 't zelve in effecte bij andere niet
en is geschreven geweest en bij Wien ?
Seyt ook daarvan Been kennisse to hebben.
207.
Of hij nyet wel en weet , dat to dier tijt bij nagt tot
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Leiden alien de schutters waren in de wapenen ge.
bragt , en het vuyrwerk doen stille staan , en dat
't zelve alzoo geschiet is opte brieven die den voors.
heere van der Mijle ter zake alsvoren hadde ontfangen?
Seyt insgelijks daarvan geen kennisse to hebben.
208.
Of hij meent dat zulke manieren van doen streeken konden omme goede correspondcntie tusschen den stadhouder van 't land en de stadt Leiden to onderhouden ?
Seyt , dat in de naaste 30 jaren als zijn Exc. vuyten Hage
heeft willen reisen , hij kennisse heeft , dat zulks of de g. r.
of hem die spreekt , bij zijn Exc. is gecommuniceert , en dat
daar van de steeden daar zijn Exc. zijn passagie deur nemen
wilde, of deur de g, r., of wel deur hem zijn geadverteert geweest , en dat hem dunct , dat 't zelve de bequaamste middel
is tot der landen , zijn Exc. en der steeden dienst , zonder
dat hij verder op deze vrage eenige verclaringe can doen..

200.
Of hij nyet hulp en raat gegeeven heeft totte schadelijke
publicatie tot Haarlem , tegens die van den hoogen
raade gedaan ?
Seyt , dat hij niet en weet eenigen raet totte publicatie
gegeeven to hebben, nogte bij zijn kennisse daartoe geholpen.
210.
Wie diegeene zijn die deselve hebben, helpen smeden ,
waken of instellen ?
Seyt 't zelve eok nyet to weeten.
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211.
Of hij nyet en meent dat in een wel geordineerde regeeringe onverdragelijk is , dat een onderrechter alzoo
procedeert tegens een overrechter ?
Seyt , dat hij altijts daartoe geraaden en geaarbeit heeft ,
dat de overheden een ygelijck in zijn respect en doende 't gunt
haren last en ampt is , behooren erkent to worden naar een
yegelijk staat ende gelegentheyt , ende als daarinne bij tijden
van trouble of onrust gepexeert word , dat 't bij goede en
bequame middelen met oblivie behoort gepasseert te worden ,
om alles in rust en eenigheit te stellen en houden , en dat
zijns oordeels de landen, de collegien van justitie ende steeden daarbij best zouden wesen gedient?
212.
Dewijle hij op Hans van der Veecken versogt hadde de
penningen , bij zijn zone in Vrankrijk verteert en bij`
denzelven van der Veecken betaalt , voor een tijd te
willen laten fretteeren op interest , waarvan daan hem
twee dagen daarna quamen XIIIJm gulden aan denzelven van der Veecken getelt in dubbelde spaansche
pistoletten , die hij verclaarde nyet to weeten hoe vele
die deeden ?
Seyt , dat hij in de leste XXIIIJ jaaren van 't leven van
van der Veecken meent aan denzelven betaalt te hebben meer
als zeventig duysent gulden successivelijk , zoo van penningen
op interest van hem geligt , tot vordere van ecnige dyckagie
en andere occureutien hem overgecomen , ook bij eenige wisselbrieven bij hem van zijne zoonen geaccepteert in hare reise
in Vrankrijk , Geneve , Duitslandt ende Pragen , als ook van
penningen die hij in Brabant heeft moeten betalen deur van
der Veecken aldaar overgemaact ; en dat dezelve gecomen en
geprocedeert zijn vuyte vercopinge en copinge respective wel
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van vier hondert duysent gulden aan landen , huysen, tienden
en andere goederen , bij hem gecoft en vercoft geduyrende
de voors. jaaren vuyt het incomen van zijne goederen , erffenissen en tractementen, remunerataire vereeringen voor gedane
diensten , zoo in legatien als andersins , van coningen, cheuren fursten , princen , princessen , graven , heeren , provincien,
steeden , ook groote compaignien , alle vrienden, geallieerden,
goede nagebuyren , litmaten en onderzaten van de vereenigde
landen en vuyt penningen bij hem op minder interest geligt,
als hij van der Veecken betaalt heeft ; mogende met waarheit
zeggen, dat hij nog heden ten dage naarder de dertig als
twintig duysent gulden op zijn particuliere private obligatien
schuldig is , daarvan hij niet meer als vijf vant hondert in
't jaar,, en van eenige partijen ook minder van interest geeft
of betaalt. Ende aangaande den prijs van penningen aan
van der Veecken gezonden, dat hij gewoon is geweest hem.
alleen te zeynden specificatie van de stucken , zonder vuyttedrucken den prijs , maar stellende tot zijn beleyt om die te
gebruyken zonder zijnen schade , tot meesten dienst van hem
die spreect, en dat hij 't zelve alzoo geduyrende de voors. 24
jaaren met van der Veecken gepractiseert heeft , overmits de
plaecaten op 't stuk van de munte nyet altijts en zijn wel en
behoorlijck onderhouden.
213.
Of hij nyet eens op eenen tijt aan van der Veecken betaalt heeft XIIIJ'n gulden in dubbelde spaansche pistoletten ?
Seyt 't zelve zekerlijk nyet te connen zeggen , maar wel te
weeten, dat de penningen ofte penningsweerde aan hem in
betalinge gezonden of gegeeven, gecomen en geprocedeert zijn,
als hiervoren verhaalt is , en dat hij versoect dat de heeren
hem nyet verder en willen vragen.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
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Tot naarder verelaringe van de twee voorgaande vragen ,
seyt hij vuyt dezelve vragen to bemerken , dat zijne vijanden
hem nyet en genoegen met hare valse , versierde , injurieuse ,
faam- en eerrovende geschriften en libellen zijn hert zeer ende
wee gedaan ook gequest to hebben , maar dat zij 't zelve zoeken te breeken , daarvoor hij Godt Almachtig biddet hem genadelijk te bewaren en zijn regtveerdig oordeel over hem en
Naar te gebruiken , latende hem voorstaan , vuyt een van de
voors. fameuse geschriften verstaan te hebben , als dat se hem
insimuleeren of verdagt willen maken, vuyt zake dat de marquis Spinola en de gedeputeerden des eertshertogen voor haar
vertrek in 't jaar 1608 int einde van September ofte 't beginsel van October een slee met eenige manden met penningen
voor zyn deur heeft gezonden , vuyt respect , dat yemant van
de zijnen bij hem was gezeyt , de meeninge van hooggedagte
heeren staaten te weesen , dat hij nyet alleen zoude moeten
betalen 't geene voor voeragie van zijne peerden op opsienders
derselve, aan de leveraars te bethalen stonde, maar ook 't geen
van wege hooggedagte heeren staaten, alreede betaalt was , en
dat hij die spreect in dien tours zeer verstoort zijnde , terstont de commissaris Johan Spronssen , die d'opsigt van de
voors. zake hadde gehad , ontboden heeft , om de slee mette
voors. penningen totten ontfanger generael of zijnen comis
Volbergen, te doen voeren , als hij meent datelijk geschiet te
zijn , ende de heeren naarder zullen connen verstaan vuyten
voors. commissaris Spronssen ende comis Volbergen de gelegentheyt van de voors. zake. Verklarende als nog heiliglijk ,
gelijk hij in de maand van April lestleden aan de heeren staaten van Hollant bij zijne remonstrantie verclaert heeft , dat
hij ten selven tijde , nog voor , nog na tot geenen tijden in.
't alderminste aan gelt :of geltsweerde , cleyn of groot , weynig of veel , directelijck of indirectelijk , deur hemzelve of
andere , van wegen den conink van Spangien , eertshertoge ,
Spinola of yemant van de haren genoten heeft in eeniger manieren , vuytgezondert alleenlijk de bekende presenten voor de
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gecommitteerden op 't sluyten van de treves , bij publycke
kennisse overgezonden , die hij die spreect zeer geerne hadde
gezien en ook instantie gedaan heeft , dat die voor 't publyck
gehouden zouden zijn geworden; ende en can nyet geloven, dat
eenig ongepassioneert verstandig man in desen staat eenige
reden ter wereld can hebben of bedenken , ter contrarie jegens hem , wesende zijne actien van zoo lange jaren zoowel
naar als voor den treves tot offensie van de spanjaerts, eertshertogen ende hare adherenten , zoo notoir en menigvuldig ,
dat een yegelijk dezelve overwegende diesaangaande contentement van hem moet hebben , jaa de partijdigheit en nijdigheit zelfs , hebbende hij die spreect in 't aannemen van de
defensie van der landen vrij- ende gereg,tigheyden , de ware
christelijke religie ende vrijheid der conscientie in den jare
1572 , hem teffens geresolveert alle eerlijke acten tot offensie
der spangiaerts en hare adherenten to plegen , om hem metten
selven onversoenlijk to maken ; geweest zijnde van de eerste
advokaten van den hove van Hollandt , die in denselven jare
mijn heere den prince van Oraingien h. 1. m. bij cede verclaart
en erkent heeft voor wettelijke gouverneur van Hollandt en
consequentelijk den hertoge van Alva voor tyran ; die met
andere religions verwanten in denzelven jaare in particuliere
huysen tot vorderinge van de religie vergaderinge heeft helpen
houden ; die ter ordonnantie van den hove in denselven jaare
de suppoosten en borgers van den Hage heeft helpen induceeren tot de vrijwillige contributie ende wapeninge , resistentie der spangiaerts , die in 't jaar 1575 tot twemaal toe in
't leger van Sassenhem op zijn eigen beurse is geweest tot
vorderinge van 't outset van de stadt Haarlem, ook ten dage
als 't solve outset getenteert en de onse voor het bosch in
route gebragt , veel verslagen en gevangen wierden , daar hij
met groot gevaar ontquam ; die in 't jaar 1574 hem ook geemployeert heeft totte vorderinge van 't outset van Leiden ,
zoo in 't deursteeken van de dijken als het datelijk outset
otte brugge voor Soetermeer toe, vanwaar hij deur siekte naar
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Delft heeft moeten keeren , dit al mede tot zijn eigen costen;
die in de jaaren 1575, 1576 en 1577 veel notable diensten
heeft gedaan en in 't jaar 1578 van wegen de heeren van
Hollandt en Utrecht op eenen solempnelen landtdach tot
Aernhem in Gelderlandt , daar present waren de welgeboren
graaf Jan van Nassau en den grave van Rennenberg, de eerste propositie van 't makers van de nacler unie heeft gedaan ,
dewelke daarop in 't jaar 1579 tot Utrecht is gesloten ; die
in de jaaren 1580 en 1581 eerst heeft helpen insiellen en
presteeren de abjuratie van den coninck van Spaengien als grave
van Hollandt , en daar na een acte voor hooggedagte heere
prince van Oraengien heeft helpen instellen en teekenen op
't aanneemen van denzelven , wesende van tekenaers in getal
van ongeveerlijk sestig personen , daarvau nyemant in 't leven
zij als hij en nog twee ; hebbe g cle voorts in denzelven jaare
onder behoorlijk renversaal voor de heeren van Hollant en
den hooggedagtene heere prince de handelinge moeten hertoch
van Anjou helpen vorderen , elide in 't jaar 1583 naar dat
den hooggedagte heere prince deur den seditieusen cours die
in Brabant en Vlaanderen gehouden wierden , in Zeelant was
gecomen , is hij met eenige vuyte edelen en steden in competenten getale tot Middelburg aan hooggedagten heere prince
gezonden , om denzelven to helpen bewegen tot redres van de
verlopen taken , daar op in 't begin van 't jaar 1584 de regeeringe van de provincien van Hollandt , Zeelant en Utrecht
onder 't beleyt van hooggedagten heere prince gestelt worde ;
die in 't jaar 1584 naar het bedroeffelick ombrengen van denzelven heere prince , bij de heeren van Rotterdam to wege
gebragt heeft ,. dat 't gene to voren met hooggedagten heere
prince was begonst , met zijn Exc. zoude werden voltogen ,
ende dat d'andere steeden daarinne swarigheit makende , datte
handelinge mette maj ten . van Vrankrijk en Engelant successivelijk zijn begonst en in 't jaar 1585 twee accoorden op secours met Engelant zijn geniaact , daarover hij mede als gezant
is gebruikt ; dat in de jaren 1586 en 1587 bij hem vuytnemende
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swarigheden sijn overwonnen in de ongeluckige regeeringe des
graven van Leicester , en bij hem is helpen redresseren de
auctoriteit van zijn Exc. , in 't jaar 1588 extreme debvoiren
gedaan , eerst tot afweeringe van de schadelicke vredehandelinge die tijt geentameert , en daar na om te helpen weeren
de Spaansche armade en des hertogen van Parmen voornemen
op de stadt Bergen op den Zoom en 't land van der Thoolen ; in 't jaar 1589 in 't helpen accordeeren van schadelijke
rnuytenatie ; in 't jaar 1590 particulierlijk helpen beleyden den
geluckigen aenslag op Breeda , ende provideringe van de selve
stadt , ende helpen vorderen de collatie van de gouvernementen van Gelderlandt , Utrecht en Overijssel ; die annis 1592 ,
1593 en 1594 heeft helpen vorderen de notelikheden en resolutie totte geluckige veroveringe der steden Sutphen , Deventer , Delfziel , Hulst , Nimwegen , Steenwijck , Coeverden ,
Groeningen ; ook het ontset van Coeverden ; die in 't jaar
1595 heeft helpen beleyden en concluderen de unie tusschen
de coninckl. maj. van Vrankrijk , Engelandt en deese landen ,
en met groote moeyten annis 1596 en 1597 te wege gebragt
de secoursen te water aan de co, mat. van Engelandt , daer
deur den Spaengiaert zeer groote afbrek te water is geschied,
ende aan de co. maj. van Frankrijk daer deur de spaanse
forsen vuytte Nederlanden zoo zijn gediverteert , dat men de
steeden op en aan den Rhijn liggende en oock aan de oostzijde heeft verovert ; dat a°. 1598 hij wesende in ambassade
in Vrankrijk met de heere van Nassau , bijden coninck alleen
op 't casteel van Nantes is ontboden. , en hem aldaar bij den
coninc aangeseyt , dat zijne zaaken vereischten dat hij vreede
mogte maken , dat hij bekende dat de heeren staaten zijn
beste vrunden waren en hem in den flood geassisteert hadden,
zeggende dat hij naar 't redres van zijne zaaken hare assistentie coninklijk zoude erkennen ; zeggende ook dat hij niet
alleen van den heer Buzanval, maar van den hertoch van.
Bouillon en andere zijne gecommitteerden in deeze landen gezonden , van de affectien en debvoiren van hem die spreeet ,
9
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tot zijnen dienste wel geinformeert was , en dat hem solider.
linge aangenaam was geweest , dat zijn Dr. Morlas in deze
landen gezonden , naar zijn conversie , ende in Zeelant
verwellecomt wesende met een zeer heftige predicatie jegens
dezelve conversie , daar jegens in Hollant bij 't behulp van hem
die spreect ordre gestelt was , dat in Hollant gelijken cours
nyet en werde gehouden , 't welk hem als rakende zijn eer,
zeer aangenaam was geweest , en dat hij zulke affectie en
dienst naar 't redres van de zaaken zijns rijcx aan hem ende
zijne kinderen wilde recompenseren ; waerop hij die spreect
aan zijne maj. zeyde , dat hem weert en lief was dat zijne
maj. zijne diensten aangenaam waren , en die bij gelegentheyt
wilde gedenken , maar dat men den heere Nassau en hem met
zulke generale onzeekere belooften zoude willen wederzeynden,
dat 't zelve apparentelijk zoude causeeren een desperate resolutie , versoekende zijne maj. ootmoedelijk te willen gelooven ,
dat de secoursen in deze landen tot zijnen dienst to wege gebragt waren met groote beswaarnisse en ligtinge van penningen op interest nog lopende , ende dat daarom zijne maj.
zoude willen doen een zeekere en liberaale beloofte van assistentie , en onse presentie en presentatie gebruyken tot zijn
hoogsten dienst , daar bij zeggende , dat van wegen zijn maj.
wel geurgeert zijnde op vorderlijke condition , die ontwijfelijk
geaccordeert zouden worden , alzo de eertshertoch zelfs aan
een persoon van qualite en jugement geseyt hadde , dat de
heeren staaten van de vereenigde landen oorsake zouden wesen
dat de coninck van Spaengien en 't huys van Bourgoengien
schadelicker vreede met Vrankrijk zouden maken als oyt gogeschied was; welke openinge den coninck zoo aangenaam was,
dat hij hem ten selven tijde liete beweegen tot beloofte van
op eenige jaaren te betalen dertien hondert duysent croonen
ofte drie milioenen negen hondert duysent franken. Pat de
heere Nassau en hij vuyt Vrankrijk naar Engelandt in denselven jaare reisende , de con. maj. van Engelandt beweegden
met hare voorgenomene handelinge op to houden, mits dat de

— 131 —
heeren staaten aan haar zouden eynden gesanten , omme te
handelen op 't afstant van 't secours en restitutie der verschoten penningen , en dat hij daarop neffens andere heeren in
denselven jaare nog eens 'liar Engelandt gezonden zijnde ,
deur zijne constante resolutie , en dat hij de secreete instructie
altijts onder hem hadde gehad, te weege heeft helpen brengen
dat de begrootinge van hare majts. agterwezen twee milioenen
minder is gemaect als den vuytersten last medebragt; dat hij
in 't jaar 1599 heeft ingestelt 't placcaet , daar bij den coninck
van Spaengien zijne rijken en ondersaten verclaart zijn vijanden dezer landen , en helpen vorderen een rigoureuse executie
van dyen, dewelke den spaengiaert nyet weinig en estonneerden; dat hij in 't zelve jaar met grooten aarbeyt en moeyten
heeft helpen bevorderen de augmentatie van veele en ook inwillinge van nieuwe middelen , mitsgaders de capitaale settinge, daar in hij hem selven een principaal voorganger getoont heeft , waardeur bequamer middelen geweest zijn om
het extraordinaris der Spangiaarden , ende zeer costelicke en
beswaarlicke belegeringe van Oostende te supporteeren, en ook
de notable en dienstelijke exploicten van oorloge annis 1600 ,
1601, 1602 , 1603 en 1604 vuyttevoeren. Bat hij ook sedert
den jaare 1588 veel en menigfuldige geproponeerde vreedeliandelingen met veele welgefundeerde redenen van de staaten heeft
helpen afslaan, ter tijt toe de spaengiaerts ende eertshertogen
gebragt zijn tot het bewilligen van mette heeren staaten to
handelen als haars gelijke , te weeten, als met regenten van
vrije landen , daarop zij nyet en pretendeerden , en dat daarop
bij interventie van hare majten van Vrankrijk en Groot Bretagnien de voors. handelinge eintelijk eerlijk en dienstelijk is
gesloten , en dat de heeren staaten daar van de vrugten nu
elf jaaren hebben genooten , daarin gerekent twee jaaren als
1607 en 1608 , dat men onder stilstant was handelende. Dat
sedert hetselve tractaet hij met grooten ernst heeft helpen
bevorderen het tractaat totte hanthoudinge van dyen mette
ambassadeurs van hoogstged. con. maj. van Vrankrijk en Groot
9'1'
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Bretangien , het accoort tusschen zijne maj. van Vrankrijk
en de heeren staaten van Hollant op het onderhout van vierduysent soldaten te voet en twee comp el' te peerde , ende notanter dat voor de posteriteit tot een exempel behoort to
dienen , dat de penningen voor 't beloofde secours altijts zes
maanden to voren zouden worden geadvancheert; dat hij ook
heeft helpen vorderen en te weege brengen het accoort tusschen de gezanten van hoogstgedagte co. maj. van Groot
Bretangien en de heeren staaten opte betalinge en vereffenings van zijne majts. schulden op redelijke dagen. Dat hij
naar 't voors. tractaat meede met alien ernst heeft helpen vorderen het recht vande cheurfurst van Brandenburg en hertog
van Nijenburg in de landen van Gulik etc., en jegens de violente occupatie van den eertshertoge Leopold des casteels en
stad Gulik , aan denzelven een heftigen brief ingestelt ; en in
den jaare 1610 geweest over de resolutie van zijn Exc. den
prince van Anholt , en prince Henrich van Nassau , daar bij
secretelijk geresolveert werde omme te slaan 't yolk , 't welk
op den name van den keyser en den voors. eertshertog in 't
land van Luyck vergadert waren, 't welk ook geeffectueert is.
Dat hij met sonderlingen eernst heeft helpen beleyden , dat de
fortsen van Vrankrijk, Engelant, de vereenigde cheur- en fursten , en van deeze landen t'samentlijck voor Gulich gebragt
zijn , en de veroveringe met gemeeno magt gedaan hebben ,
opdat den spaengiaert eu den eertshertoch Aelbert hem daar
jegens nyet en zouden derven stolen. Dat hij insgelijks heeft
helpen vorderen en effeetueeren het tractaat tusschen de voors.
vereenigde cheur- en fursten en deeze landen, op te mutueele
assistentie ; ook de hant helpen houden dat gehandelt is tusschen de co. maj. van Sweeden , en ook van de Hanzesteeden
en deeze landen , ende dat tot kennisse gecomen zijnd.e den
quaden cours die de hertoch van Nijenburg voor hadde met
correspondentie des eertshertogen , hij zijn Exc. int jaar 1614
secretelijk heeft geassisteert en gesecundeert, omme de zaaken.
van Gulich te verzekeren ; dat hij ook anno 1615 zijn Exc.
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Brunswijk , en daar op intelligentie gehouden metten heeren
13ij , van den Sande, en Sticke, tot Lubeeck ende Hamburch
respectivelijk wesende. Dat hij ook met grooten ernst tot afbrek van de portugiesen en spaengiaerts heeft helpen aarbeyden en te wege brengen , dat men die van de Oostindische
comp. daartoe geencourageert en ook met drie hondert duysent
gulden jaarlijks geassisteert heeft , en dat hij bovendien zoo
wel den hertog en republijke van Venetien , als den hertoge
van Savoyen jegens den coninck van Spaengien en het finis
Oostenrijk heeft geencourageert met goede vermaningen , met
't favoriseeren van tochten van graaf Jan van Nassau, en accordecren van datelijk secours. Vuyt alle welke redenen hij
verhoopt dat mijn heeren gecommitteerden , hoog gedagte heeren staaten generael , hare Exc. en gen. en een yegelijk zullen claarlijk bevinden , dat hij is deselve die hij geweest is
van 't begin van de oorloge , altijts gebleven, en met Gods
hulpe blijven zal.
214.
Of hij in zijne voijagie tot Nantes , daar hij met den
coninck van Vrankrijk handelde , nyet vopr hem alleen
boven de ordinaris vereeringe , die aan den voors. heer
van Nassau en hem opentlijk zijn gedaan, genoten heeft
van den voors. conink dertig duisent croonen?
Seyt niet ter werelt meer in die ambassade genoten te hebben , als 't geene publicquelijk aan hem en den heere Nassau
is vereert geweest , maar dat de conink tot Nantes hem beloofde , dat de zaaken van zijn rijk geredresseert wesende ,
hij zijne diensten veel jaaren te voren en ook in de voors.
legatie gedaan in 't doen van de voors. onderrechtinge , deselve jegens hem en zijne kinderen beloofde coninklijk te gedenken.
215.
Wat op de voors. belooften gevolgt is geweest ?
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Bat int jaar 1608 de coninck zijnen joncxten soon heeft
gemaakt edelman ordinaris op cen tractement van drie duysent
gulden sjaers , en hem die spreect deur den heer president
Jeannin een vereeringe heeft gezonden in denselven jaare ,
zonder dat hij deselve zekerlijk can begrooten , maar deselve
geweest te zijn in gelde , en dat de president hem die spreeckt
serieuselijk vermaande bij ordre van den conink , dat tzelve
secreet mogte gehouden worden.
216.
Of de afi'ekeninge nopende de secoursen van Engelant
nyet twee millioenen minder genomen is geweest , ten
opzien van de groote defecten die op verscheyde tijden in 't zelve secours waren geweest 9
Seyt dat de heeren van den raat van hare majt. van Engelandt de schulden begrooten op hondert en veertigmaal hondert duysent gulden. Bat de gesanten van mijn heeren staeten generael geallegeert hebben de defecten, die in 't selve
secours geweest waren , maar dat die van den raade daar jegens sustineerden , dat zoo veel penningen uyt haer majts.
tresoren waren gefurneert en betaelt , dog dat zij ten lesten
geneegt waren de landen te willen 'quiteeren twee millioenen ,
maar dat de constante resolutie van de gecommitteerden , en
namentlijk van hem die spreect, de snake alzoo beleyden
datter eyndelijk vier millioenen geremitteert worden.
217.
Waarom hij op gisteren versogt heeft, dat men hem nyet
nader zoude willen vragen opt stuk van de spaansche
pistoletten 9
Seyt dat hij meende mijn heeren zooveel onderrechtinge daer
op gedaan to hebben , dat hij meende de heeren daarmede
contentement gegeven to hebben.
Was geteekent,
J. van Oldenbarnevelt.
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Woensdaags den XXVIIJ Novernb. 1618 weder geexamineert den voors. advocaat, present de heeren Nock(,
R. Pauw,, Manmaker, Ploys, "Rata en Gockinga.
218.
Of hem bij den cheurfurst van Ceulen nyet en zijn doen
geeven geweest zes duysent goltgulden of daar omtrent?
Seyt neen en nyet een.
219.
Of hem deselve goutgulden nyet en zijn getelt geweest deur
Vincentius Remsing Ke)lenaer van Reekelickhuysen ?
Seyt neon.
220.
Wat giften ofte gaven hij van yemant van wegen den
vijant genoten heeft, in, naar of van wegen de treves
handel ;nge ?
Seyt in 't alderminste nyet, gelijk hij hier voren naarder
verclaart heeft.
221.
Wat hij genoten heeft van den grave van Arenberg ,
om zijne goederen hier te lande onvercoft to laten ?
Seyt nyet ter werelt.
222.
Of de heeren staaten van Hollant doen hunne visschers
bij de oorlogschepen van Duynkerken in den grout
geboort waren , nyet geresolveert en hebben gehad ,
dat alien den goederen van Arenberge vercoft zouden
worden ?
Seyt dat hij zulks zekerlijk nyet en zoude kunnen zeggen ,

— 136 —
maar dat hem nyettemin gedenet datter yets van gedaan of
gesproken moet wesen , deur dyen hem eens vuyt Frankrijk
is geschreven , dat den grave van Arenberg de propositie of
resolutie dies aangaande hem die spreect wilde imputeeren ,
ook met drijgementen op zijn persoon.
223.
Waeromme hij verhindert heeft , dat deselve goederen
nyet en zijn vercoft geworden ?
Seyt dat hij van geen verhinderinge en weet to spreeken nogte
eenige kennisse heeft.
224.
Waarom hij toegestaan heeft dat de gedeputeerden over
de treveshandelinge van den vijand geschenken hebben
genooten , daar nogtans bij voile resolutie van de heeren staten generael contrarie was verstaan ?
Seyt dat hem gedenct dat de heeren ambassadeurs zoo van
de con. maj ten van Vrankrijk als Engelant, op die materie tegens hem die spreect geseyt hebben, dat het was een merkteken en bewijs, dat de conink van Spaengien en eertshertogen de heeren staten als regeerders deser landen hidden voor
regeerders van vrije landen, doende in 't besluiten van 't tractact van treves aan de gecommitteerden der heeren staaten
vereeringe, zulks als in gelijke tractaaten tusschen gecommitteerden van coningen en souverainen gebruikelijk is : dat niettemin zijne meeninge en publique instantie daer toe heeft gestrect , dat mijn heeren de staaten de vereeringe aan haar
neemen en haare gecommitteerden zelfs vereeren zouden naar
hare discretie ; maar dat bij anderen sulks nyet en is goetgevonden , ende dat vreemt is , waarom hem die spreect dit
gevraagt wend , die een van de minste gecommitteerden totte
voors. handelinge is geweest , hoewel bij hem het woort gevoert is.
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Als in de vergaderinge der heeren staten generael wierde
vermaent , dat wel dienden gelet op de ghiften die
van wegen den vijant hier te lande geschieden , of hij
daer op nyet geseyt en heeft, dat men de vromigheit
van de regeerders meer moet vertrouwen , dan datse
om ghiften iets tot der landen ondienst zouden willen
doen ?
Seyt hem zulks nyet te gedenken en 't selve ook kwalijk te
connen geloven , dewijle hij mede present als gecommitteert
geweest is en het woort gevoert heeft , ten tijde als met een
goede en scherpe reprehensie gerestitueert en overgelevert werden de presenten, bij pater Jan Neije aan eenige gepresenteert,
om aen den eertshertoge met verclaringe van deselve reprehensie gerestitueert te worden.
226.
Waarom hij zoo zeer aangehouden heeft tot het vernieuwen van den eedt van 't crijgsvolk ?
Seyt nyet te weeten aangehouden te hebben tot vernieuwinwinge van den eedt want crijgsvolck , ende dat hij meent dat
den eet, bij hem op commissie van de heeren staten generael
int jaar van 1588 ingestelt en bij deselve heeren solemnelijk
ende eendragtelijk gearresteert , wel en bequamelijk ingestelt is
voor 't recht van alle geinteresseerden, denzelven eet in goeden verstande naar den opregten zin genomen en geinterpreteert zijnde. Dan alzoo bij eenige steden , en namentlijk bij
die van den Bridle gesustineert worden , dat voor de inruiminge van 't Engelsche garnisoen als cautionarissen voor de
con. majt. van Engelandt, die garnisoenen aldaar, volgende den
text van de naarder unie , in 't incomen gewoon waren eet aan
de regeerders te doen , en dat kennelijk was , zulks nyet alleen daar, maar ook in andere steeden geschiet te zijn , zo is
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verstaan dat zulken eet of beloofte , daar 't zelve begeert of
nodig bevonden zoude worden , zoude worden gedaan en gepresteert.
227.
Dewijle den eet van 't jaar 1588 met goede sorgfuldigheit bij de heeren staten generael was geconcipieert en
gearresteert , waaromme hij buyten kennisse van deselve
heeren staaten generael aan Naar crijgsvolk in den
Bride anderen eet heeft doen vorderen , op peeve van
cassatie ?
Seyt daar op nyet anders te connen zeggen , dan dat hij
nyet en gelooft , dat 't garnisoen van den Bride yet is afgevordert dat haren eet nyet mede en brengt , dewijle den eet
naar zijn beste onthout onder anderen inhout , dat zij moeten
beloven de regeerders van de steeden , daar zij in garnisoen
gebruikt zullen worden , gehou en getrou te wesen etc., ende
dat naar zijn verstant het yolk van oorloge is niet alleen
't yolk van mijn heeren staaten generael in poincten en zaaken
tot hare directie en dispositie , volgende de naarder unie en
de interpretatie daar op gevolgt , staande , maar ook van de
heeren staaten van de particuliere provincien , tot wiens repartitle en betalinge die gestelt zijn, in alle zaaken de souveraine
regeeringe haerder provincie en den dienst derselver betreffende , insgelijks van de heeren staaten en regenten van de steeden , daar in zij gebruict worden, voor den tijt dat se aldaar
in dienst zijn.
228.
Indyen den eet 't crijgsvolk , in den Briele zijnde , afgevordert , nyet nieuws in en hielt , waar toe die dan op
peyne van cassatie gevordert ?
Seyt , dat men gebruykelijk is den regenten van de heeren
van Tlollandt en Westvrieslandt , als t'samen makende de
staaten derselve landen , naar inhout van de unie ende ge-
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bruyken , te geeven alle redelijke contentement en satisfactie ,
opdat men te beter 's lands zaken met eenigheit en contentement van de steeden (daar van jaarlijx de consenten moeten
versogt en gedragen worden) mogt belijden , en dat daar op
de ooge genomen is in 't neemen van de voors. resolutie.
229.
Waarom dat de forme van den eet van 't crijgsvolk in
den Briele gevordert , is anders geweest als de forme
van den eet van de generaliteit ?
Seyt , dat hij nyet en weet over eenige forme, strijdig jegens
den eet van de generaliteit geweest te zijn , en dat zijn verstant geweest is en als nog is , dat nyet tegenstaende den eet
die 't yolk van oorloge in de steeden en naar de unie en gebruik afgenomen word , al evenwel den eet zulks die gepresseert is , in haar geheel en onvercort moet blijven , zoo veel
elks van de geinteresseerde aangaat , gelijk hij bier voren geseyt heeft.
230.
Wat verbont de agt steeden in Hollandt onder zig hebben gehad , en wat daar van op pampier is gebragt
bgeweest?
Seyt , dat hij van geen verbont ter werelt en weet , of dat
der steeden meeninge anders is geweest , als malkanderen volgende de generale en particuliere unie tot conservatie van.
hare vrije- en geregtigheyden ende publicque auctoriteet to assisteeren , houdende hem daar toe verbonden bij deselve unie.
231.
Of de meeninge nyet en is geweest, ook andere provincien
en steeden to trecken, en welke?
Seyt , dat zijn verstant altijt is geweest, dat alle de steeden
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en provincien naar inhout van de unie daar toe verpligt en
verbondon ware-a , hebbende daartoe de provincien int generael en particulier versogt en vermaant haar als goede bontgenooten to willen dragen en quijten naar behooren , zonder dat
hij van eenig ander particulier verbont weet.
232.
Of hij nyet getragt en heeft een naarder verdrag apart
met die van Utrecht to maken int stuk van de religie?
Seyt neen.
233.
Of hij nyet zelfs de gedeputeerden van Utrecht, hier in
den Hage wesende , ende namentlijk mede den heere
van Rijsenburch daar toe versogt heeft gehad ?
Seyt, hem dat nyet to gedenken.
234.
Of hij in den jaare 1587, ten tijde milord Buckenhorst
hier was , nyet en heeft verclaart dat dese landen magtig genoeg waren omme de oorlogen vuyttevoeren?
Seyt, dat milort Buckenhorst hier wesende in den voors.
jaare, gelast was om een vreedehandel tusschen Spaengien ,
Engelant en dese landen to proponeren , en dat hij zulks voor
den staat van de landen zeer dangerenx vindende, bij alle
middelen geaarbeyt heeft om hem to diverteeren van het proponeren of ()pencil van den voors. last , en dat hij daertoe
wel wat meer van de magt van 't lant in generale termen mag
hebben gesproken , maar dat hij in sijn gewisse en gemoet
tot maintiennement van de zaken deser landen jegens 't gewelt der Spangiaerden , boven de assistentie en genade van
God almagtig , en alle mogelijke debvoiren , die men hier te
laude can te wege brengen , geoordeelt heeft de assistentie
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van de vrunden en de gealicerden deser landen ten boogsten
nodig te wesen.
285.
Waarom hij ten tijde van de treveshandelinge gesustineert
heeft dal de landen nyet magtig waren haar zelven
te defendeeren , zelfs ook niettegenstaende de groote
assistentie van den coninek van Vrankrijk?
Seyt , dat de experientie van de twee leste jaren van der
oorloge als 1605 en 1606 en 't geene in deselve jaaren passeerde , tot afbrek deser landen en 't groote verloop van agterwesen en schulden , daarinne de landen in 't beleit van de
oorlogen te water en te lande waren vervallen en geschapen
dagelijx meer en meer te vervallen, hem beweegt hebben een
godtlijke , eerlijke en verzekerde handelinge van vreede ofte
bestant te prefereeren voor de onzeeckere vuytcomste van de
oorloge , en dat hij in goede gewisse en conscientie als nog
zulks voor 't beste voor de landen hout , zonder dat hij eenige
naardere verclaringe daarop can doen.
236.
Of hij in den jaare 1607 nyet versogt en heeft op den
heere aan Busenval van den coninck van Vrankrijk te
willen verclaren , dat deze landen zoo zeer in magt en
reputatie waren vervallen , dat meer als d'een helft
van de inwoonderen peys begeerden?
Seyt hem nyet te gedenken zulke of gelijke propoosten met
den heere van Busenval za. gehouden te hebben , maar wel
om zijne mij t . te willen disponeeren tot continuatie en ook
vermeerderinge van zijne secoursen.
237.
Of hij aan denzelven heer van Busenval doen nyet mede
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geseyt en heeft, dat, ingevalie de landen eenige tegenspoet overquamen , de wederhelfte van dezelve ingesetenen ook nyet constant en zouden blijfven 9
Seyt hem ook nyet te gedenken zulke propoosteri met hem
gehouden te hebben, waar wel dat men zeer zorgvuldig moste
wezen om te conserveren der landen reputatie en welstant
om den vijant zoo sterk te bejegenen , opdat hij deur 't passeren van de rivieren geen voordeel, tot nadeel van de vereenigde landen in 't gemeen en zonderlinge van Hollandt en
Utrecht, en zouden gekrijgen, of dat te bedugten zoude wesen eenig misverstant onder 't gemeene volk te zullen ontstaan,
daar van de beginselen haar geopenbaart hadden in de stadt
Utrecht a°. 1606 , die deur de couragie, reputatie ende auctoriteit van Jr. Gerrit van Renesse, heere van der Aa, als
eerste borgemr . van de stadt index tijt was belet,
238.
Of in deselve fijt om den coninck van Vrankrijk totte
treveshandelinge te bewegen hij den staat van der OOPloge deser landen nyet en heeft doen maken en instellen op zeven millioenen fransehe cronen des jaars?
Seyt , dat hij zulks qualijk can gelooven , en dat hij daaromme den staat , zoo daar eenige is , zoude moeten zien om
te bezien of het zijn werk is of nyet,
239.
Waaromme en deur wiens last hij zulks jegens de waarheyt gedaan heeft
Seyt, bij zijne kennisse nyet anders ingestelt te zijn als hij
opregtelijk geineent heeft nodig te wesen tot conservatie der
landen en steeden jegens 't Spaansehe gewelt in de twee voorgaande jaaren gebruyet int beleit van de oorloge te lande,
om tot afbrek van den Spaegniaert ende diversie van zijne
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fortsen vuyt dese landen naer Spangien tot eon vigoureux oorloge ter zee , in goede conscientie naar zijne kennisse ende
experientie van zaaken heeft noodig geacht , latende de calculatie van de costen maken den genen die daarinne beter ervaren waren als hij.
240.
Of hij nyet de gene en is geweest die geprocureert heeft
de paspoort voor pater Jan Neijen om hier s.ecretelijk
in 't land to mogen comen ?
Seyt, dat hij gelooft metten griffier Aerssens hiervan met
zijn Exc. gesproken to hebben, en dat naar zijn beste onthout,
zijn Exc. opte zelve communicatie de paspoort voor pater
Neijen heeft gedepescheert.
241.
Bij wiens last en waeromme hij 't zelve alzoo heeft goprocureert ?
Seyt, dat hij niet en zonde weeten pertinent to verclaren
of doze zaake dier tijt verder is gecommuniceert geweest, dan
dat hij daarop met zijn Exc. gecommuniceert heeft, gelijk hij
XX jaaren to voren altijts in secrete zaaken tot der landen
dienste hadde gedaan.
242.
Op wiens begeerte , versoek of beleet hij zulks heeft
gedaan ?
Seyt daarop nyet anders to connen. zeggen , als op 't nagaande artikel is verclaert , dog dat to voren hier was eenen
Crauwel , die kennisse hadde metten griffier Aerssens , aan
denwelken de eerste openinge hiervan is gedaan en deur denselven griffier Aerssens aan hem die spreect, en is den voorn.
Crauwel voor zijn. Exc. ontboden en gehoort geweest naer zijn
beste onthout,
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Waarom hij zulken wigtigen zaake alleen over hem genomen ende met nyemant van de regeeringe gecommuniceert en heeft ?
Seyt , gelijk hiervoren verhaalt is , dat in zulke en gelijke
secreete zaken hij de voorgaande XX jaaren tot meermaals
met zijn Exc. gecommuniceert en dienstelijk tot contentement
beleyt hadde , en dat hij nyettemin meent , overmits onlangs
te voren de heer van der Horst met assistentie van de secretaris van Turnhout , Gevaert , publyke propositie van vredehandel van wegen de eertshertogen gedaan hadde en met
antwoorde bejegent was , aan eenige andere heeren daarvan
communicatie heeft gedaan , zonder dat hij daarvan zekere
memorie heeft , of yemant van dyen zoude connen noemen ,
alzoo de zaake omtrent XIJ jaren geleden is.
244.
Of hij nyet zelfs eerst geconcipieert , ingestelt en aan den
zelven Jan Neijen gelevert heeft een acte dat de eertshertogen zouden moeten verclaren deeze landen te houden voor vrije landen , eer men opentlijk met hem
handelen zoude connen ?
Seyt , naar zijn memorie en geheugenisse , dat nademaal bij
de leste antwoorde aan de voorschr. gecommitteerden vande
eertshertogen , en ook to voren aen de gecommitteerden van
den keiser en 't rijk gegeeven , was geinsisteert en gesustineert dat men in geen handelinge en conde ofte Wilde treeden, zoo lange de conink van Spaengien en de eertshertogen
wilden sustineeren recht totte vereenigde landen to hebben, en
overzulks impugneerden het decreet van de heeren staaten op
hare vrijheit. Dat zulken acte ten overstaan van zijn Exc.
hem en den voors. griffier is ingestelt, maar twijfelt niettemin
of voor 't overgeeven van dyen vuyt elke van de provincien
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een bij zijn Exc. is geweest op te resumtie en examinatie van
dyen , en die goet gevondcn hebben.
245.
Waarom hij de acte aan pater Nijen heeft gegeven zonder
voorweten, kennisse of consent van de andere provincien.
Seyt , hier op nyet anders te connen zeggen als op 't voorgaande artikel geseyt is, en dat naar zijn onthout het geschriftc
bij zijn Exc. zelfs aan pater Neijen is gelevert geweest.
246.
Of hij nyet zelfs de voorsz. acte heeft geconcipieert en aan
zijn Exc. gelevert P
Seyt , naar zijn onthout nyet te weeten dat hij de acte zelf
geconcipieert, nogte ook dat hij de minute aan zijn Exc. heeft
gelevert , maar zoo verre hij yets heeft ingestelt , dat hetzelve
te voren bij zijn Exc. was goetgevonden.
247.
Wie de gecommitteerden van de andere provincien waren,
mette welke hij meent dat de voors. acte zoude zijn
gecommuniceert ?
Seyt, hetzelve hem nu nyet te gedenken , dan meent daar
van secreete notitie gehouden te zijn bij den voors. griffier
Aerssens.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
Eodem die naar den noen welder geexamineert den
voors. heer advokaat , ter presentie als voren.
248.
Waerom hij en de treves handelinge metten heere Jeannin
II D. 2 St.

10
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gehandelt heeft , om zijn Exc. te maken hooft van den
raadt van staaten ende aan den prince Henrick te willen overgeeven 't beleit van den oorloge ?
Seyt, daarvan in 't alderminste metten peer president Jeannin
nyet gehandelt te hebben, en dat zijns bedunkens 't zelve gees
apparentie en heeft, dewijle hij verstaat dat zijn Exc. in effecte
hooft van den raade van staate is ten opzien van zijn gouvernementen , digniteyten en qualiteiten ; maar dat wel zoude
mogen wesen, dat hij al te mets aan zijn Exc. geduyrende de
oorloge voorgeslagen heeft van in gerneen exploicten den persoon van mijn heere prince Henrik te gebruyken en hem
daarvan te dispenseeren.
249.
Waarom hij , weetende de onmagt van de landen en hoe
noodig die was vuyt hunne schulden te comen, geprocureert heeft de ligtinge van de waartgelders , dewijle
die de landen notelijk in meerder schulden moesten
brengen ?
Seyt , dat hij hiervoren heeft verhaelt om wat redenen dat
hij al in den jare 1583 van gevoelen is geweest , dat bij tijden van trouble en vreese van populaire factie of tumulte, de
steeden bij ligtinge van yolk van wapenen op soldije behooren
te voorsien , opdat de magistraat deur steunsel van deselve
alle onheyl en swarigheyden over haare poorteren en inwoonderen mogen voorcomen en datelijkheyden beletten , zonder
dat hij andere consideration in dat stuk heeft gehad , nog
yemant tot aenneminge van waertgelders geport , maar gelaten
ter vrije dispositie van de regeerders , vroetschappen en wijsheyt der steden, die best bekent waren de gelegentheyt van
de poorteren en inwoonderen , ende daeromme best conden
weeten haare gelegentheyt , zeggende nyet verder hierop te
,connen zeggen.
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Waerom hij getragt heeft de costen van de waertgelders
te brengen tot laste van de generaliteit ?
Seyt , nyet te weeten van daar toe getragt te hebben , zoo
niettemin de provincien en leden van deselve malcanderen met
eenicheyt daarin hadden connen verstaan, dat men cen goeden
moderaten voet van subsidie tot onderhout der waertgelders ,
totdat de zaaken in ruste en stilte hadden mogen gebragt
werden, met gemeene bewilliginge hadde willen accordeeren ,
en dat de steeden 't verder onderhout zelfs hadden willen
dragon , gelijk in voorleden tijden in de generaliteit en ook
van Hollant op 't aanneemen en 't onderhouden van de waertgelders voorgeslagen is geweest, dat hij 't zelve nyet onbequaam
zoude hebben geagt , zoo de provincien en steeden malcanderen altijts van doen hebben , en daerom in alle billicheyt tot
vrundelijke accommodatie behooren to verstaan.
251.
Hoe hij meent dat de provincien en steeden onderlinge
malcanderen zouden hebben connen verstaen in 't onderhout der waertgelders , dewijl d'cen deselve tegens
d'andere ligtende was, en elcx geen insigt als op hem
zelfs en hadde ?
Seyt , dat hij nyet en gelooft nog en weet , dat d'een stadt
jegens d'andere steeden waertgelders hebben geligt , maar alleenlijck om hare gemeente in ordre , rust en vrede , en de
overheyt in haar hehoorlijk respect en auctoriteit te conserveren,
en dat daartoe de provincien en steden naar zijn oordeel (onder
correctie) volgende de unie malcanderen behooren de goede
hant te bieden, gelijk de heeren staaten van Hollant en Westvrieslandt aan de gecommitteerden van de andere provincien
bij haare acten hebben versogt.
10*
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252.
Waaromme dan die van Leyden en Utrecht t'samen gecomplotteert hebben gehadt met hunne waertgelders de
stadt Woerden in te neemen en voor haar te verseekeren ?
Seyt , dat hij van zulk een complot nyet en weet.
258.
Of hij nyet zelfs mette gedeputeerden van Utrecht daar

van heeft gesprooken ?
Seyt , dat hem zulks nyet en gedenkt.
254.
Waaromme die van Utrecht ende Rotterdam de stadt van
Schoonhoven met haare waertgelders hebben bezet ?
Seyt , daar van nyet anders gehoort te hebben , dan dat die
van Rotterdam weynig soldaten van hare comp. aan die van
Schoonhoven zouden hebben overgedaan , zonder dat hij van
die van Utrecht yets verstaan heeft.
255.
Of met hem voor heenen nyet en is gecommuniceert

geweest , dat men met waertgelders van Rotterdam de
stadt Schoonhoven zoude bezetten ?
Seyt , bier van niet anders to weeten dan voren, en dat hij
niet en weet van eenige communicatie dienaangaande met hem
gehouden.
256.
Of tot betalinge der waertgelders binnen Schoonhoven
gelegen hebbende, met zijue kennisse vuyt den ontfanck
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van de gemeene middelen ter Goude nyet en zijn geligt
geweest vijf duisent gulden meer of min ?
Seyt , bij zijne kennisse zulke ligtinge aldaer nyet gedaan
to zijn.
257.
Of tot betalinge der waertgelders tot Schoonhoven vuyt
geene andere gemeene comptoiren penningen zijn geligt
geweest bij zijne kennisse ?
Seyt , ook daarvan gcen kennisse te hebben.
258.
Waaromme hij in boeken en geschriften heeft willen
staande houden , dat elke overigheit vermag hare onderdanen te doen oeffenen zulken religie als zij goetvonden ?
Seyt , dat hij niet en gelooft dat zijne geschriften alzoo
met goede verstande connen verstaan worden , hebbende altijts verstaan , dat niet de particuliere overigheit , maar alleen
de heeren staaten van Hollandt en West-vrieslandt als wettelijcke hooge overigheit der voors. landen toestaat en incum.beert to bezorgen , dat Godes H. Woort hare gemeenten in
suiverheit werde geleert en gepredict , 't welek hij verstaat van
de ware gereformeerde religie , ende dat onder een christelijke
en wel bepaalde tolerantie jegens alle dwalingen en ketterijen
in 't verscheiden gevoelen op 't stuk van de predcstinatie en
aancleven van dien , elide dat metten hooggedagten heeren
staaten volgende declaratie, gestelt in de delatie van de auctoriteit aan mijn heere den prince van Oraengien, Ho. Mo., Haar
de gelegentheit van de respective steeden , regenten , poorteyen en inwoonderen derselver behooren in middelmatige zaaken
tot redelijk contentement derselver to voorzien, en secluderenda
altijts alle conscientie dwank.
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25J.
Waarom hij dan octroy heeft doen verleenen op 't boek
van Grotius , de pietate ordinum Hollandiae , daar inn°
hij zulke magt der overigheit met dare termen drijvende is ?
Seyt , dat hij zulks daarin nyet en heeft geremarqueert en
ook nyet wei en weet of hij geweest is over 't verleenen van
't octroy.
260.
Waaromme hij diverse personen van de regeeringe heeft
willen wijs maken , dat de oorloge nyet om de religie
maar alleen om de privilegien , vrij- en geregtigheden
van de landen zijn gevoert ?
Seyt , dat hij wel geseyt mag hebben , gelijk hij ook voor
de waarheit hout , dat de oorlogen principalijk aangenomen is
voor de vrij- en geregtigheden der landen , steeden , dorpen
ende ingezeetenen, en dat de naarder unie van Utrecht , wesende 't fundament van de vergaderinge van de heeren staaten
generael , zulks claarlijk medebrengt en altijts alzoo verstaan
is , maar dat hij daarbij heeft gevoegt , dat de eerste en voornaamste specie der voors. vrij- en geregtigheyden is, de ordre
opte exercitie van de ware christelijke religie, en dat daeromme
de hooge overigheit van yder provincie behoort zorgvuldig to
wezen , omme daarinne goede christelijke ordre to stellen ,
mits een ygelijk latende in zijn gemoet vrij , zonder conscientie dwank to gebruyken , gelijk hiervoren verelaart is.
261.
Als de conink van Spaengien anno 1574 tot Breda presenteerde to doen onderhouden alien de privilegien , to
doen repareeren wat daar jegens was gedaan , en de
landen to laten bij hare vrij- en geregtigheden , maar
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in de religie nyet eon jota to willen veranderen of
dour eenige andere oorsake van de oorloge als taken
de religie bleef?
Scyt , dat do conink van Spaengion als grave van Hollandt,
volgende de vrij- en geregtigheyden van de heeren edelen en
steeden , de staten van den lando representeerende , gehouden
was met advijs en goetdunken van dezelve liceren edelen en
steeden in 't stuk van de religie zulke ordre to stolen dat
dezelve reden van contentement hadden , zonder dat den grave
van Hollandt mar de voors. vrij- en geregtigheyden dispositie over de religie of der goeder ingesetenen conscientie heeft
mogen usurpeeren, gelijk de cheur- en fursten, graven en beeyen j Duytslant praetiseeren, en hij 't zelve nyet willende doen,
nog eon jota van zijn pretension in 't stuk van de religie wijken , de heareu staaten met groote reeden swarigheit gemaact
hebben met hem to tracteeren , zoowel om in 't stuk van de
exercitie van de religie en vrijheit van conscientie te hobben
contentement , als in andere spooien van de vrij- en geregtigheyden der landen, daarvan ook goon verseeckeringe anderssins
conde wezen.
262.
Waarom hij die groote vertogen de steeden van Hollandt
heeft doen inbeelden , dat de privilegien nyet de gemeente , maar de corpora van de steedcn toequamen ,
ende dat de particuliere ingezeetenen buyten wile van
de magistraat hen daarmede nyet en mogten belielpen?
Seyt , nyet to gedenken , dat bij hem zulke vertoogen zijn
gemaact , en dat ziju opregt verstant is dat de previlegien op
't versoek van de regenten van de steeden verleent , naar den
text van dycn , ook de poorterije en inwoonderen verstaan
moeten werden verleent to zijn, maar dat borgemeesteren en
vroedschappen representeerende de gemeenten, toecomt de be-
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waarnisse en observantien derselver privilegien , maar nyet
de particuliere , alsoo daar vuyt groote confusie zoude ontstaan.
263.
Wat confusie hij meent daar vuyt te sullen ontstaan , dat
de particuliere ingesetenen haar mette privilegien behelpen ?
Seyt geleert te hebben quod , dum quilibet suo o cio incumhit , omnia bene succedunt , en dat daaromme de wettelijke
magistraat haar offitio behoort to doers in 't voorstaan van
hare privilegien. Dat nyettemin mar de gelegentheyt van de
zaaken en borgers in 't particulier geinteresseert zijnde , 't mainteneeren van eenig privilegie , als zij 't nyet en willen gebrniken jegens 't verstant van haare wettelijke overigheit of jegens
dezelve, hij nyet en verstaat , dat hen 't zelve behoort gerefuseert te worden , blijvende altijts de politic en ordre van de
steeden onvercort.
264.
Hoe hij meent dat eenige landen ofte steeden hen privilegion zouden connen gebruyken jegens den prince di .
haar dezelve heeft verleent , als hij meent dat dezelve
daar mede maar verstaan dat men deselve jegens zijn
verstant en mag , nog en behoort te gebruyken?
Seyt , dat een prince of grave van Hollandt, een privilegie
geaccordeert hebbende , gehouden is 't zelve to onderhouden ,
als metten geenen , den welken hij 't zelve privilegie geaccordeert heeft , quasi gecontraheert hebbende , en zoo hij daar
van in gebreeke blijft , dat hij daartoe bij wegen van justitie
of andersints bij datelijke wegen behoort gehouden to worden,
gelijk men in deese landen jegens den coninck van Spaengien
gepractiseert heeft.
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265.
Met wat redenen een magistraat die voor en opten naam
van hen gemeenten en dikwils tot Karen costen en
lasten vercregen heeft een previlegie , deselve gemeente
't gebruik van dien zoude connen. beletten?
Seyt , dat naar zijn verstant d'ordinaris bewaarnisse van de
privilegien competeert de ordinaris magistraat , dat nyettemin
de particuliere ingeseetenen , poorteren en inwoonderen hen
daarmede mogen behelpen, met zulken verstande nogtans, dat
de ruste en eenigheit der steeden daar deur nyet en worde
geturbeert of vercort , voor welke rust en eenigheit vooral behoort gezorgt te worden , naar de leer salus populo suprema
lex est.

266.
Waarom hij Vorstium hier te lande gemainteneert , gefoveert en ook groot extraordinaris tractement doen geeyen heeft , tot groot misnoegen van den coninck van
Groot - Bretaengien , die zoo weerden bontgenoot van
deezc landen is ?
Seyt , dat hij van Vorstio nyet anders en weet te spreeken
clan dat hij verstaan heeft , dat hij wettelijk en bij den geene
die zulks toestonde totte professie theologiae in de universiteit
van Leyden beroepen , en dat in de vergadering van hooggedagte heeren staaten van liollant en West-vrieslandt naar zijn
beste onthout verstaan is geweest , dat de redenen bij eenige
predicanten tegens dezelve beroepinge voorgestelt , nyet en
waren souffisant om de voortganck van clyen te beletten. Dat
hij nyettemin verstaande, dat de con. maj. van Groot-Bretangien qualijk opten zelven tevreeds was en hem ongesont
hielde in de dispute de Deo et attributis etc. , omme zijne
maj. eontentement te gheven , zoo veel in hem is geweest ,
heeft helpen bevorderen , dat hij nyet alleen totte professie
nyet en is gcadmitteert , maar ook dat hij vuyt de ttadt
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Leyden hem metter woone heeft getransporteert binnen der
Goude , om hem to suiveren van de poincten daar merle hij
beschuldigt went qualijk to gevoelen ; en van 't verder inhouden van dit artikel , hem noyt bemoeyt to hebben , als wesonde buiten zijn vocatie. Dat hem nyettemin gedenet , dat
het eerste dat hij van Vorstio yets gehoort heeft , is geweest
van eon book bij hem gemaact en gedediceert aan hooggedagte
heeren staten generael tegen Bellarmyn , en dat 't zelve bock
zoo wel bij de contreremonstranten als remonstranten van geleertheit en tot merkelijke dienst van de gereformeerde religie
gepresen worde, en dat Vorstius hier comende, medebragte loffelijke getuigenisse nyet alleen van de magistraat , maar ook
van de kerke en hoogeschoole van Steinfoort , en een brief
t' zijnder eere en prijs van een van de graven van Benthem ,
zonder dat hij voor of naar van Vorstio nog van zijn openie
veel gehoort heeft, en is zijne zake meest gehandelt gedurende
de langdurige siecte en quartegie van hem die spreect ; en
nopende de tractementen , dat hij hem daar meede nyet en
heeft becommert, nog diesaangaande yets gevordert , maar wel
dat hij bevordert heeft , dat verscheiden predicanten van het
contreremonstrantse gevoelen , van haar dienst gedeputeert of
gesuspendeert zijnde , haar tractementen zijn gecontinueert en
betaalt , als Roseus , van Crijnsz , van Hil , Gesel en andere,
ter tijt toe zij tot ander beroep zijn gecomen geweest.
26 7 .
Of hij Vorstium bier in 't landt tegens 't advijs van vele
treffelijke kerken nyet en heeft doen houden en blijven,
alleen met die intentie om den staat van de religie
en de kerken deser landen daar deur to beter to turbeeren 9
Seyt , dat hij altijts de ruste en vreede der kerken naar
zijn vermogen in recommandatie heeft gehad , en zooveel godaan als hem mogelijk is geweest , om alle troubelen to
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weeren. Ende dat hem nyet en gedenct dat sedert 't vertreck van Vorstio van Leyden naar Gouda, eenige clagten aan
hem over denzelven gedaan zijn.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt,
Donderdag den XXIX Novemb. 1618 wederom geexainineert den voors. advocaat, ter presentee van de neeren Voocht , Sweeten , R. Pauw , Manmaker , illsma
en Gockinga.
268.
Waeromme hij aan den commis Volbergen verboden heeft
de interessen van penningen die tot laste van de generaliteit liepen, to reduceeren tegens den penninck XVI?
Seyt van zulke interdictie geen memorie to hebben en daar
van ook nyet to geloven gesproken to hebben, ten ware het
penningen waren geweest op het crediet van de heeren van
Hollant geligt of bij dezelve to wege gebragt , alzoo de hoeren van Hollant langen tijt daarnaa hooger interest of renter
nog waren betalende,
269.
Of hij denselven nyet gelast en heeft aan de particuliero
personen, die haar alrede metten penn. XVI hadden
laten contenteeren , haar interessen to vervallen tegens
seven ten hondert ?
Seyt daarvan geen kennisse to hebben en ook zulks nyet
to connen geloven , fdewijle hij de ontlastinge en minste beswaarnisse der landen altijts in de hoogste recommandatie
heeft gehad.
270.
\\raarom hij in zijn gedructe remonstrantie de secretor'
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van 't lant openbaert , zoowel nopende de finantien ,
als nopende de secreete haudelingen met Vranckrijck ?
Seyt , dat hij in groote swarigheit in de maanden van
Meert en April lestleden wesende , en vuyt eenige fameuse
libellen , als 't een geintituleert : Nootwendich discours , het ander : Practijk van de S.paanschen raat , verstaande , dat men
nyet alleen den staat van de landen en regeeringe van dyen ,
maar ook hem in 't particulier groot ongelijk daar bij deede
(hoewel tegens zijn gemoet en gebruik) nodig gezonden heeft,
vreesende van de doot gepreveniert te mogen worden , de
voors, remonstrantie aan hooggedagte heeren staaten van Hollandt en West-vrieslandt zijn heeren en meesters , ook den
regenten van de steeden en andere publycque collegien van
Hollandt en West-vrieslandt ter handen te doen comen , omme
van de waarheit der zaaken , totter landen dienste en zijn
ontschuldingen opregtelijk naar de waarheit berigt te mogen
doen : maar dat in 't drucken van deselve remonstrantie daarvan bij maar twee of drie hondert voor de publycque collegien gelast hackie te drucken , het druksel met quade practijcken vuyte druckerije alhier in den Hage gecregen , en tot
Leyden in groote menigte en zeer incorrect is nagedruct en
verstrcijt , en dat hetselve veroorsaect heeft , latter meer
correctelijk nagedruct en uytgegeven zijn, en zijn die hij hem
gezonden alleen aan dc heeren edelen en steeden van Hollandt,
de collegien van de justitie en de rekenkamer , de magistraat
van den Hage , en eenige aan de heeren staaten 's lands van
Utrecht , als hooge overigheit van zijn vaderlandt , mitsgaders
aan schout , borgermr s en regeerders van Amersfoort , zijn
vaderlicke geboorte stadt , zonder dat hij daarbij verstaat ,
eenige sweeten van 't lint, nog van de finantie, nog ook van
de zaaken van Vrankrijk geopenbaart te hebben , die nyet en
waren veel jaaren te voren geweest tot kennisse van veel liondert personen , en dat hij daaromme nyet en meent daar bij
anders gedaan te hebben als 't Beene tot der landen van Hollant en West-vrieslaadt ende der heeren staaten derselver eer
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en dienste , mitsgaders zijne defentie nodig was , gelijk opregtelijk zijn intentie is geweest , ende versoect ootmoedelijk
dat hooggedagte heeren staaten en ander° die 't zelve zoude
mogen aangaan , 't zelve nyet anders en willen duyden nog
verstaan , en dat 't geene daar gedaan is , gehouden mag
worden als ex justo dolore, jegens het groot ongelijk hem bij
de voors. libellen gedaan , geschiet to zijn.
271.
Wat schult 't gemeene landt aan deselve libellen hadde, dat men daarom justo dolore hare secreeten moste
divulgeeren ?
Seyt, dat langen tijt te voren bij de heeren staaten van
Hollandt en Westvrieslandt , zoo in de vergaderinge van de
generaliteit deur Naar gecommitteerden als in de vergaderinge
van de heeren edelen en steeden , met eernst was aangehouden, omme jegens zulke libellen, nergens anders toe streckende
dan de gemeente tot oproer en datelijkheit jegens de regierders op te ritsen, tot dienste der landen, steeden en gemeenten to voorsien , maer dat 't zelve nyet en heeft connen geimpetreert of te wege gebragt worden, en dat daarom hij wel
tegens zijn gemoet , als bier voren geseyt is , en zonderlinge
ten opsien van zijnen hoogen ouderdom en groote indispositie , 't zelve tot zijne verdediginge heeft moeten doen , zoo
voor zijn persoon als zijne kinderen en vrunden.
272.
Of hij meent dat de heeren staaten generael meer gehouden waren omme to voorzien tegens de voors. fameuse
libellen tegens hem vuytgegeven , als hij tegens 't fameus libel, genaamt de Weegschaal , tot laste van den
conink van Groot-Britangien en desselfs ambassadeur
vnytgegeven ?
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Seyt , dat hij in opregt gemoet en gewisse heeft gemeent
en verstaan , dat zoo wel hooggedagte heeren staaten generael , als van Hollandt en Westvrieslandt, zoo wel ten opsien
van de openbare valsheit , imposture , injurien en calumnien
jegens hem bij de voors. libellen vuytgespogen , behoort hadden als ten opsien van zijn langdurige en getrouwe diensten ,
behoorlijke ordre gestelt te hebben , zoo wel hier in den
Hage , als in de provincien en steeden : ende aangaande de

Weegschaal , dat hij hier voren verhaalt heeft , deselve alhier
in den Hage en in de steeden ingetogen en het stroijen en
vercopen van dyen belet te zijn , en dat hij hem voorts refereert tot 't geene hij hier voren geseyt heeft.
273.
Of nyet waaragtig en is , dat de heeren staaten generael
gepresenteert hebben in te willigen een placcaet daarbij
alle fameuse libellen verboden zouden worden , ingevalle die van Hollandt meede wilden inwilligen de publicatie van 't placcaet jegens de Weegschaal?
Seyt , geiijk hij ook hier voren verclaart heeft , noyt van
zulke presentatie gehoort te hebben , maar wel dat cens gerapporteert is , dat zoo verre men wilde inwilligen. in 't houden van 't synode nationaal , dat men als dan de fameuse libellen zoude verbieden, 't Welk bij de heeren staaten van Hollandt verstaan is te wesen een onbehoorlijke conditie , om
malcanderen alzoo te willen afdringen een zaake die met vrije
bewilliginge behoorden beleit te worden; en daarinne mijn
heeren staaten van Hollandt en Westvrieslandt zoo in digniteyt,
eer en reputatie , als diensten zoo grooten interest hadden ,
om haar besoigne zoo wel deur wereitlicke als kerckelijke
personen eerst zelfs wel te doen examineeren , adviseeren en
resolveren , of zij daar bij eenige veranderinge of moderatie
te doen , zelfs zouden goetvinden , eer tot kennisse van anderen die zaake zoude comen.
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Of bij 't versoek van de gedeputeerde van de heeren
staaten van Hollandt ter vergaderinge van de heeren
staaten generael op 't verbot van de fameuse libellen ,
nyet mode gevoegt was verbot tegens het prediken der
contreremonstranten, daarinne de heeren staaten generael ook swarigheit makende waren ?
Seyt, nyet to weeten nog to gelooven , dat van -wegen
hooggedagte heeren staaten van Hollandt eenig verbot jegens
het prediken van de contreremonstranten is verzogt.
275.
Wat dienst voor de landen ofte voor zijn eigen defensie
hij meent gelegen to zijn in 't ophalen en divulgeeren
van een onderhandelinge van Vranckrijk, die af, to nyet
ende nu vergeten was ?
Seyt , dat hij in 't jaar 1603 in ambassade metten hoog en
welgeboren heere grave Henrick van Nassau , den heere van
Brederode 1. g. , en den tresorier Valk gesonden is aan de
conincklijke Majt. van Groot-Bretaignien , en dat alduar op to
instantie van dezelve heeren gesanten, gemaact is tussehen den
coninck van Groot-Bretaignen en de beer marquis de Rhoni ,
ambassadeur extraordinaris van den coninck van Vrankrijk
hoogstloff. g. , een accoort daarbij belooft is , dat de conink
van .Vrankrijk in 't jaar zoude doen assistentie aan hooggegedagte heeren staaten van dertien hondert en vijftig duysent
gulden , de twee deelen tot laste van zijn majt. van Frankrijk en een derde deel tot laste van den coninck van GrootBretaingien , in minderinge van de schult die het rijk van
Engelandt op Frankrijk pretendeerde , en dat daar jegens
in 't rijk van Schotlant een regiment knegten tot dienste
deser landen zoude worden geligt en albier in dienste gebragt , en dat de coninck van Vrankrijk was sustineerende ,
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dat hij van den voors. jaare 1603 totten jaare 1606 zoo veel
voor het derdendeel van den conink van Groot-Bretaingien
aan deese landen verstrect en betaalt hadde , dat de Engelsche schult daarmede was voldaan , en mitsdyen swarigheit
maacte om zijne secoursen te continueeren , zonder andere
handelinge , waarvan de beswaarlijkheit zoo ten opzien van
den staat van de landen , als namentlijk in 't stuk van de
religie , vuytte gedaan voorslagen claarlijk bevonden worde ;
ende dat daarom zulken merkelijken secours, bedragen hebbende in de leste jaaren, in plaatse van XIIJ c L m guld., XIX c
Lin wild., gebrekende ende nyet gefurneert werdende, de zaaken van de landen , naar menschen oordeel , qualijk staande
te houden waren , bijzonder nadien boven 't voors. groot secours de landen in de leste vijf of zes jaaren zooveel ten afteren gegaan waren , en haar beswaart hadden ; zeggende dat
daarin de dienst van de landen gelegen is , dat een yegelijk
mag weetcn in wat swarigheit de landen waren, ten tijde van
't aangaan van de handelinge van de treves.
276.

Waarom hij 't verloop van de finantien in zijn remonstrantie zoo voorstelt , als of de zaaken van het land
nyet langer en hadde connen staande gehouden worden , en wat dienst voor 't landt daarin is geleegen
dat alle man , zoo wel onsen vijandt als andere dat
weeten ?
Seyt , 't zelve te dienen om claarlijk aan te wijsen, zelfs
vuyte advijsen van de twee collegien van de justitie en de
earner van de reekeninghe in Hollant, dat de zaken ten tijde
van 't aanvangen van de treves in zulken poincten in 't stuk
van de finantien in Hollant stonden , dat dezelve handelinge
nyet alleen dyenstig , maar ook noodig was tot weeringe van
het vuyterste verloop en confusie, en dat 't zelve geen secreete
zaken nog hier to lande, nog in der vijanden ofte andere landen

— 161 —
en waren , maar vuytten staat aan de vroedschappen van de
steeden te voren gesonden , een yegelijk bekent waren.
277.
Of 't vertoog de hoven en rekenkamer gedaen nyet altoos secreet en is gehouden geweest , zonder te divulgeeren , en waarom hij dat nu met ten druk opentlijk
heeft gedivulgeert ?
Seyt , dat voors. advys int jaar 1604 is gecommuniceert in
voile vergadering van de heeren staaten van Hollandt , die hij
meent over de L of LX personen sterk geweest te zijn ; dat
hij ook meent bij alle of veele steden daarvan copien geligt
te zijn; en dat hij meent 't zelve ten elude voors. mede thenstig en nodig geweest te zijn , ook tot ververschinge van de
memorie van de vroedschappen van de steeden , aan welke
zijn remonstrantie was addresseerende.
278.
Of hij met yemant van de regeeringe van 't landt , 't zij
dan vuyte heeren staaten generael of vuyte heeren staaten van Hollandt gecommuniceert heeft , dat hij deese
stucken alzo opentlijk wilde divulgeeren, met wien en
wat die daertoe gesegt hebben.
Seyt naar zijn beste onthout , dat in 't einde van Marti() of
't begin van April, hooggedagte heeren staaten van Hollandt en
West-vrieslandt aan hem, ziekelijk zijnde zijn earner houdende,
gesonden hebben eenige gecommitteerden vuyte edelen en steeden om van hem te verstaen , wat reedenen hij hadde jegens
eenen Jan Dankaerts , die gemaakt hadde een fameus libel
vol valsheden , injurien en calumnien, en hebbende in 't hooft
een pasquil jegens hem en den heer griffier Aerssens, in 't jaar
1608 jegens het besoigne op to treves gestroyt , zeggende
dat 't zelve discours zoude dienen om mij hatich to maken
II D. 2 St.

11

-162-voor de gemeente , en alzoo den dienst Godes ende kerke te
vorderen, en dat hij tenselven tijde aan deselve gecommitteerden vermaent heeft , dat hij notelijk zijn voors. remonstrantie
aan de heeren edelen en steeden moste zeyn.den , zonder dat
hij hem'. de voors. remonstrantie heeft vertoont of ook vermaant dat hij de voors. poincten daarin zoude stollen , en dat
hij geen memorie en heeft 't zelve met yemant anders van de
regeeringe gecommuniceert te hebben.
279.

Of het advys van de hoven , daar vuyt 't verhaal van 't
verloop van de finantien schijnt genomen te wesen ,
nyet tot anderen eynde en heeft gedient als hij 't zelve
bij zijne remonstrantie duydende is.
Seyt , dat bij 't voors. advys naar zijn verstant de meeninge
van de collegien was , dat men 't verloop van de finantien en
groote interessen zoude redressceren tot laste van de steeden,
en voorcomen dat men in gelijke swarigheit van ligten van
penningen op interest nyet en zoude comen ende dat de remonstrantie medebrengt , dat bij gevoegelijke wegen deur de
handelinge van de treves der landen zaaken tot zulken en be«
quamer redres gebragt zijn ; dat hij hem niettemin gedraagt
totten text van 't zelve advys en de kennisse van de heeren
van de collegien , als 't zelve geformeert en de beste kennisse
van haare meeninge hebbende.
280.
Of 't voors, advys bij de hoven nyet ingestelt en was

met Bier meeninge om de landen daarmede crag,tiger
ter oorloge to waken, en nyet om deselve te doen despereeren in 't beleyt van dyen ?
Seyt to gelooven , dat de mooning van de collegien zulks is
geweest.
0
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281.
Waarom hij deur den heer van Buzenval de souveraiueteit dezer landen heeft doen defereeren aan den coninck
van Vrankrijk ?
Seyt zulks nog gedaan nog gedagt to hebben, en dat d'eerste
miscontentement dat hij van de handelinge van de ambassadeur Aerssens gecregen heeft , is geprocedeert vuyte aanneeminge van last om zulks alhier te proponeeren , wel weetende
hij die spreect , dat zulks nyet alleen 'bier te lande onuytspreekelijke en naar zijn verstant onverwinnelijke swarigheden
moste mode brengen , maar ook van de grootste ten opzien
van de Co. Maj. van Groot-Bretaingien ende Engelsche natie.
282.
Of hij met yemant anders van 't zelve defereeren der souverainoteit en heeft gesproken en met wie ?
Verclaart ook neen.
283.
Waarom hij die van Amsterdam nagezeyt en verweeten.
heeft, dat zij trouloze ende meneedige menschen waren,
ter oorzake dat zij in den jare 1578 haar magistraat
hadden vuytgeleyt ?
Seyt zulks nog gesproken nog gedagt te hebben.
284.
Of dat vuytleyden nyet en was geschiet bij last en ordre
van de heeren staaten van Hollandt en van mijn heere
den prince H. M. , en of daertoe nyet naar Amsterdam
en waren gecommitteert de heeren Adriaan van Mijle
en Bruynincx ?
11*

— 164 —
Seyt , dat hem nyet en gedenct daarover geweest to zijn
dat zulken resolutie bij de heeren staaten is genomen ; maar
dat hij wel gelooft , dat secretelijk zulks bij hooggedagte zijn
Exc. en eenige gecommitteerden van de heeren staaten mag
wesen beleyt.
285.
Tot wat einde gestrect heeft , dat hij de staaten van
Hollandt geraden heeft henne gecommitteerden absolute
magt tot alles to geven , volgende de procuratie van
den XIIIJ Aley lestleden ?
Seyt , dat hij daar van nyet verder en can spreeken dan
hij hier voren gedaan heeft , namentlijk, dat hij de procuratie
heeft goetgevonden omme to beletten de sagillaen. (sic) der reprochen, die den gecommitteerden van de steeden en zonderlinge
de pensionaris bij fameuse libellen nagegeven worden , dat zij
veele resolutien hielpen neemen zonder behoorlijken last.
286.
Of hij meent, dat generale last tot alles, behoorlijke last
is , volgende de ordre van de regeeringe deser landen?
Seyt , to meenen ja , met zulken verstande nogtans , dat de
steeden wijze , discreete en voorsigtige gecommitteerden zulken last geven , opdat sij haer van denselven mogen betrouwen , dat zulken last nyet antlers als totter landen dienste en
zal worden gebruykt.
287.
Of zulke generale last nyet strijdig is mette resolutie en
verclaringe der heeren staaten van Hollandt anno 1587
tot Haarlem genomen , ende aan den grave van Leicester overgegeven , bij dewelke verclaart wort , dat
Beene resolution voor der staaten resolution en zijn to
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agten , dan die naar voorgaande beschrijvinge in de
vroedschappen zijn geexamineert en zoo in de vergaderinge der heeren staaten ingebragt P
Seyt , dat hij nyet en can begrijpen , dat zulken generale
last jegens der landen en steeden rechten of voorgaande resolutie strijt , als de gedeputeerden zijn gequalificeert , gelijk
hier voren verhaalt is ; ende dat hem nyet en gedenct , dat
zulken resolutie als hier verhaelt wordt in 't jaer 1687 tot
Haerlem zoude wesen genomen , of alzoo generalijek verstaan,
zoo hij voor ende naar denzelven tijt heeft geweeten dat anders gepractiseert en gebruict is.
288.
Of de voors. generale last nyet eigentlijk gestrect en
heeft om oppositie en datelickheit tegens de generaliteit en zijn Exe . te mogen doen, en ook jegens eenige
landen van Hollandt zelfs ?
Seyt, dat hij nyet en meent deselve last gestrect te hebben
om eenige datelikheden te doen , maar veeleer om de provincien en steeden , volgende de unie , in haare welstant , versekeringe , vrij- en geregtigheden te conserveeren.
289.
Waarom hij in secreete vergaderingen en bij diverse gedeputeerden van de steeden van Hollandt zijn Ex e naagegeven heeft , dat hij stonde naar de souverainiteyt
van de landen ?
Seyt , zulks zijn Ex© nyet nagegeven te hebben , nog bij
de vergaderinge nog bij de gedeputeerden van de steeden.
Was geteekent
Johan van Oldenbarnevelt.

-166-Eodem die naar den noen ?ceder geexamineert den voorn.
dvocaet , ter presentee als voren, mitsgaders van de here
Ploys.
290.
Of hij binnen drie jaaren herwaerts nyet aen diverse gedeputeerden van steedeu van Hollant in 't secreet en
heeft geseyt ende zijn Exe nagegeeven, dat hij stonde
naer de souveraineteyt van de landen , en dat 't zelve
bij hem nyet en is gedaen om deselve gedeputeerden
daarmede te sondeeren , maar om zijn Exe daar deur
bij dezelve steeden verdagt te maaken ?
8eyt , bij zijn wetenschap nyemant gezeyt te hebben , dat
zijn Exe stonde naar de souveraineteit van de landen , alzoo
hij 't zelve metter waarheyt nyet en heeft connen zeggen, dewijle hij noyt vuytten monde van zijn Exe 't zelve claarlijk
heeft connen verstaan ; maar dat ongeveerlijk drie jaaren geleden zoo uyt eenige libellen , als ook propoosten gebruikt bij
den voors. Dankaert , zeggende dat de contreremonstranten
waren prince geusen of diergelijke woorden, zoo van denselven
Dankaert als van ander° geprocedeert , ook namentlijk van
een libel , 't Welk men attribueerde eenen Drillenburg van
Utrecht , gelijk ook vuyte propoosten van eenen engelsen
barbier , wonende op 't Buytenhof , hij wel eenig agterdenken
heeft geschept, of onder dexel van deese religions differenten
diesaangaande yets onordentelijk zoude mogen voorgenomen
worden , nyet bij sijn Exc. , maar bij 't gemeene yolk of andere ; dat hij daaromme in 't begin van den jaare 1616 een
poinct van beschrijvinge hadde gedresseert , 't weak met goetvinden van de g. r. aan de heeren edelen en steeden was gezonden , inhoudende naar zijn beste onthout , dat men hoe
langer hoe claarder bevindt , dat onder de religions differenten
jets antlers in den staat van de !anden mogte gemeent worden,
en dat men daaromme daarop rijpelijk zoude willen letten ,
adviseeren en resolveeren ten meesten dienste van de landen.
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Dat op 't zelve poinct bij hem tot versch olden maal in 't begin van 't voors. jaar 1616 propositie en ommevraag is gedaan,
of de heeren edelen en steeden eenig misnoegen in de jegenwoordige regeeringe hadden ende daaromme eenige veranderinge begeerden , ende dat wel mag wesen , dat geduyrende
de deliberatie op 't voors. poinct , hij aan de gedeputeerden
van eenige steeden gevraagt heeft of zij wel memorie hadden
van 't geene tusschen hooggedagten heere prince van Oraengien h. 1. m. ende mijn heeren staaten van Hollandt en Westvrieslandt op te delatie van de souverainiteit van Hollandt
was gehandelt geweest , en waar de zaake in 't jaar 1584 ten
tijde van 't bedroeffelijk ombrengen van hooggedagten heere
prince was gebleven , en of daarop nyet en diende gelet naar
de constitutie van de zaaken der landen alsdoen , en dat hij
namentlijk metten heere Grotio heeft gesproken van 't geene
daarop tot Rotterdam was gepasseert in den voors. jaare 1584,
om 't zelve naar te zien , gelijk hiervoren is verhaelt. Welke
vermaninge hij ter goeder trouwe ten dienste van zijn Exc.
en der landen heeft gedaan, opdat, ingevalle de inclinatie mogte
wezen tot eenige veranderinge in de regeeringe , daarop na
behoren mogte worden agt genomen ; nyet hebbende opregtelijk andere meeninge gehad , als om dengeenen die hij daarvan mogte hebben gesprooken. te sondeeren , om haare inclinatie verstaan hebbende vorder te letten , wat daarinne diende
gedaan , hebbende hij die spreect tot meermalen sedert lien
tijd aan zijn Exc. bij monde en ook in April lestleden bij
gescrifte verclaart , dat hij zijnen opregten dienaar was , altijts
geweest was en begeerde ten vuyteinde zijns levens te blijfven , op hope dat zijn Exc. hem eenige openinge van zijne
goede meeninge en intentie zoude believen te doen. Dan alzoo hij nyet zeekers daarop en heeft verstaan, en dat de gedeputeerden van de steeden genoeg eendragtelijk verclaerden hem
bij de regeeringhe als doen wesende wel te vinden , zoo en is
daarop nyet vorder gevolgt.
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291.
Of de vuytschrijvinge opt stuk van de regieringe bier
voren vermelt , nyet en is geschiet met die meeninge
om den geheelen stant der contraremonstranten daar
mede odieux te makers ?
Seyt neen in geender manieren , en tot zeker bewijs dat hij
in deselve vergaderinge en ook wel daarnae in de religions
zaaken en omme tot een gevoegelijke aecommodatie van dyers
te comen, de heeren edelen gedisponeert heeft, dat zij daarop
d'eerste stemme nyet en zouden geeven , maar de steeden laten voor of eerst adviseeren om to zien of de steeden malcanderen opten voorslag van de heeren van Dordrecht, als d'oudste en eerste stadt , beter zouden willen verstaan als zij to
voren gedaan hadden op ten voorslag vau de edelen , zulks
ook in 't zelve jaar op een voorslag van de gecommitteerden
van Dordrecht geordineert is geweest , dat eon poinct van
bescrijvinge daarop zoude worden gemaact als geschiet is.
292.
Waerom hij geaerbeit heeft om de macht van zijn Exc. ,
hem als stadhouder competerende , to besnoeijen?
Seyt zulks nyet gedaan to hebben , maar veel eer opregtelijk daarna getragt , omme de auctoriteit van zijne Exc. wettelijk to doen vermeerderen.
293.
Of hij de magt van zijn Exc. nyet en heeft vermindert
zelfs in 't vergeven van de deurwaarderschappen ende
bodeampten ?
Seyt 't zelve in geender manieren to geloven , zoo hij nyet
en weet datter eenige deurwaarderschappen of bodeampten ver-
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geven of geconfereert zijn dan op acten van commissie of
expectatyven van zijn Exc.
294.
Waarom hij merle getragt heeft de macht van zijn Exc.
als capitein generael to verminderen en datelijck to
doen steuyten 't geene denzelven tot ruste van den
lande voornam?
Seyt , dat hij die spreect d'auctoriteit van zijn Exc. als
gouverneur en capitein generael in Hollandt ende West--vrieslandt , in conformite van zijn Exc. commissie en instructie ,
mitsgaders d'acten tot vermeerderinge van lien (die hij heeft
helpen to wege brengen) , genegen is geweest en geaarbeit
heeft religieuselijk to conserveren, en dat hij van het steuyten
in dezen geroert nyet en weet to spreeken.
295.
Wat en hoeveel hij van de croone van Vranckrijk genooten heeft vuyte negotiatie van het tiers ende omme
't zelve hier to doen aannemen ?
Seyt daar van de weerde van een stuyver min of moor int
alderminste nyet genooten to hebben.
296.
Of den hoer van Russy hem geen vereeringe daar voren
en heeft gedaan en van hoe veel ?
Seyt als boven.
297.
Of den heere van Russy nyet eenige belooften aan hem
daarvoor heeft gedaan en van hoe veel?
Seyt als haven , int alderminste nyet.
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Wet zijn swager den heere van der Mijle op dat stuk in
Vrankrijk heeft genegotieert gehad ?
Seyt , dat hij nyet en weet nog en can geloven dat den
heere van der Mijle in Vrankrijk yets heeft genegotieert of
connen negocieeren , terwijlen wel agt maanden voor zijn
compste in Vrankrijk de zaake al afgehandelt en d'origincele
quitancie van den coning van Groot-Bretaingien aldaar overgebragt was.
299.
Waaromme hij in den jaare 1614 deur den heere van
der Mijle , in Vrankrijk gezonden aan den marquis
d'Ancre, heeft doen aanbieden de magt van dese landen
jegens de princen en die van de religie aldaar?
Seyt, dat hij nyet weet, nogte gelooft, ofte oyt gehoort heeft
dat de heere van der Mijle in zijne legatie van den voors.
jare in Vrankrijk gedaan, yets anders gedaan of genegotieert
heeft als hij bij zijn commissie en instructie was gelast.
300.
Of dezelve heere van der Mijle bij zijne instructien was
gelast aanbiedinge van de magt van deese landen tegens de princen en die van de religie to doen , 't zij
aan den voors. marquis of andere ?
Seyt hem to refereeren totten inhoude van de commissie en
instructien , en dat hij vastelijk gelooft, dat de heere van der
Mijle hem religieuselijk daarnaa gedragen heeft.
301.
Gat handelingen of contracten hij vorders metten voors,
marquis d'Ancre heeft gehad of gemaact ?
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Seyt , dat hij van geen handelinge of contracten metten
marquis d'Ancre in eeniger manieren en weet te spreeken of
eenige voornemen in 't minste daartoe gehad te hebben.
302.
Waaromme hij met drie provincien alleen heeft does decreteeren zoo solemneelen assistentie aan den voors.
marquis , als recht voor zijn doot derwaarts gedestineert was ?
Seyt nyet te weeten hoeveel provincien int secours van den
0.ehad ) maar wel te weeconink versout
0 gehad,
b 3 hebben cr
ten dat mijn heeren staaten van Hollandt en West-vrieslandt
particulierlijk in behoorlijke forme hen verbonden en verobligeert hebben om den conink van Vrankrijk tot alien tijden ,
op zijne vermaninge, de franchoisen, die in deze landen zoo to
voet als to paerde uyt zijn secours onderhouden zijn, tot zijnen dienst toe te zeynden en laten gebruyken , en dat alle
jaars in 't versoeken van de continuatie van 't selvo secours ,
Aerssens en de heere van Langerak successivelijk gelast zijn
geweest , tot facilitatie van de voors. continuatie to verclaren ,
dat deselve franchoisen alhier to lande gehouden , geexerceert
en ten dienste bequaam gemaackt worden , omme tot vermaninge van zijne maj. tot zijnen dienste in Vrankrijk gezonden
to worden, ende dat den conink naar de executie aan den persoon van den marquis d'Ancre gedaan , mijn heeren staaten
bedanckt heeft van hare vcors. resolutie , volgende de brieven
daarvan zijnde.
303.
Of hem nyet bekent en is dat de heer van Villeroy aan

personen van aanzien geadviseert hadde , dat de Fransche troupen nyet en dienden van hier naar Vrankrijk
gezonden to worden , dewijle 't solve strecken zoude
grootelijks tot ondienst van den conink ?

-172--Seyt daarvan in 't minste nog meeste nyet gehoort nog verstaan te hebben.
304.
Wat en hoeveel hij genooten heeft vuyt de vier ten hondert die gecort zijn geweest aan de fransche secoursen?
Seyt daarvan nyet genoten of geprofiteert te hebben.
305.
Met Wiens kennisse hij doen concipieeren en instellen
heeft , in de treves handelinge , d'acte voor de dorpen
van Brabant om papist to mogen • blijfven ?
Seyt , dat hij nog ingestelt nog doen instellen heeft eenige
acte ten eynde als in deezen.
306.
Of de voors. note met zijn kennisse nyet is ingestelt
geweest
?
b
Seyt daarvan ook geen kennisse te hebben , maar dat de
heeren Jeannin en Itussij hem geseyt hebben , dat den eertshertog geensints totte handelinge van de treves zoude to bewegen geweest zijn , ten ware hij de dorpen van Brabant
condo doen blijven bij de religie , als se waren , ten eynde
van 't besluyt van de treves. Ende dat se daarop op 't woort
van zijn Exc. eon acte bij heml. geteekent, hebben gegeeven,
en hij die spreekt , daarvan advertentie of copie hier in den
Hage gecregen hebbende , naar zijn onthout bij ordre van de
heeren staaten of van zijn Exc. daarop eon interpretatie van
haare meeninge heeft gecregen , en bij de stucken van de handelincre
b
b overuelevert.
307.
Waarom hij gepoogt heeft zijn Exc. to degraderen van
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het stadhouderschap van Utrecht en den grave van
Culenburg daar in te brengen ?
Seyt dat hij zulks nog gedaan, nog gedagt, nog het alderminste daarvan gehoort heeft.
308.
Waarom hij geduyrende den treves getragt heeft de stad
van Breda neutraal te waken en de landen van zoo
een notable frontiere te ontblooten?
Seyt dat hem voorstaat , dat mijn heere den prince van
Oraengien 1. g. zijn Exc. geliefden Neer brooder daartoe wel
eenige instantie gedaan of doen doen heeft, voor de treves ; maar
hem en gedenct nyet dat bij zijne kennisse daarop vervolg
gedaan is naar de treves , maar wel datter disputen geweest
zijn tusschen hooggedagten heere prince en den raade van
Brabant op eenige poincten van auctoriteit ofte jurisdictie in
de stad en baronye van Breda en aanpalende plaatsen.

309.
Wat handelinge geduyrende den treves hij dienaangaande
met Kerremans heeft gemaakt , en wat communication
met hem daarop gehouden?
Seyt dewijle deese zaake lange geleeden is , dat hij geene
memorie daarvan en heeft , maar gedenct hem wel, datter
Kerremans hem van gesproken heeft vuyten name ende laste
van mijn heere den prince.
310.
Of hij geduyrende de treves deselve neutraalmakinge van
Breda nyet gevordert en heeft bij die van Hollant ,
noemende de plaatse maar to wezen eon houkint voor
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de staten , daarvan zij nyet dan last hadden te verwagten ?
Seyt hem 't zelve nyet te gedenken en ook qualijk to konnen geloven , nademael mijn heeren de staaten naar 't besluyten van de treves, aan de heeren princen gebroederen verscheiden concessien tot ontlastinge van den sterfhuyse van h. I. m.
Naar beer vader hadden bewilligt , en ook in de handelinge
voor deselve heeren princen eenige avantagieuse conditien van
de eertshertogen bedongen. En dat hij Breda hout voor een
frontiere wel gefortificeert en geprovideert en dienstelijk voor
de vereenigde landen. Dat hem nyettemin voorstaat , dat hij
Bens geduyrende dit vervolg aan eenige gecommitteerden der
stadt Dordrecht , als naatste hooftstadt van Hollandt, van dat
vervolg secreete openinge heeft gedaan, en haare redenen verstaan hebbende , den vervolger vermaant, dat hij zijns oordeels
wel doen zoude de zaake nyet verder te vervolgen , en dat
oversulks daarop geen verder vervolg en is geschiet.
311.
Of hij nyet wel en weet dat de neutraalmakinge van
Breda nyet en conde strecken dan tot grooten ondienst
van de landen ?
Seyt dat hij met het neutraal waken geen voordeel voor
de landen en heeft connen oordeelen , dan dat hij nyettemin
mijnheer den prince van Oraengien , als oudste zoon van den
hooggedagten overleeden heer prince, en zooveel in zijn gevankenisse geleeden hebbende , altijts ghunstig en favorabel is
geweest , zoo veel metten welstandt en dienste van de landen
heeft connen geschieden.
312.
Of hij nyet wel en weet dat 't heele stuk van de neutraalmakinge van Breda gedreven worde bij den vijandt,
en dat die daarover aan den prince Maurits presen-
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teerde over te geeven den geheelen staat ofte graafschappe van Lingen ?
Seyt sulks noyt verstaan te hebben , en dat hij het vorstelijk gemoet van den hooggedagten heer prince zulks gesondeert
ende van zulken rondeur en opregtigheit geoordeeld heeft, dat
niettegenstaende hij van de roomsche religie was , hij nogtans
sulks voor de Spangiaerts en eertshertogen tot nadeel van do
vereenigde landen en zijn eigen hnys nyet en zoude hebben
willen doen ; zulks dat de handelinge , in dit article verhaalt,
een andere handelinge naoet wezen.
Was geteekent,
Johan van Oldenbarnevelt,
Vrijdags den lesten November a°. 1618 weder geexamineert den voors. advocaat, ter presentie van de heeren Voocht , Sweeten , Muys , Pauw , Manmaker ,
Ploys , Atsma en Gockinga.
313.
Of hij anno 1603 in Engelandt wesende en metten marquies van Ilhony spreekende , hij zelfs nyet geopent
en heeft aan denzelven marquis 't poinct van de souverainiteit dezer landen aan den conink van Vrankrijk
bij een nieuwe handelinge over te zetten ?
Seyt in geender maniere, en dat zijn verstant altijts geweest
is , dat 't zelve nyet alleen in deese landen nyet en zoude
connen smaaken ofte aangenaam weesen , maar ook dat onwedersprekelijk daar vuyt molten spruytcn misverstanden tusschen. Vrankrijk en Engelandt , en consequentelijk den ondergank van deeze landen, naar zijn verstant.

314.
Of hij tenselven tijde aan den voors. ntarquies nyet voorgeslagen en heeft, dat men , tot verseckertheit van do
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Fransche secoursen , dien conink inhanden zoude mogen stellen alien de plaatsen die de heeren staaten
generael dier tijt in Vlaanderen bezaten?
Seyt dat hem sulks nyet en gedenct , en dat hij meent dat
zulken voorslag dien tijt den conink van Vrankrijk zeer zoude
hebben geoffenseert, alsoo de principaalste plaatse, die men in
Vlaenderen in 't jaar 1603 hadde, was de stall van Oosteynde,
die tenselven tijde twee jaaren lank met zooveel costelijke
en bloedige defensie extraordinaris was geconserveert , en dat
naar zijn oordeel onaangename voorslagen ,nyet bequaam en
zijn om secoursen te impetreeren , 't welk nogtans de principale last was van hooggedagte heeren staaten.
315.
Of hij geduyrende de handelinge van het tiers , de secreete brieven van den ambassadeur Aerssens nyet bij
copie en heeft doen ghaan naar Vrankrijk ?
Seyt dat Aerssens hem met groot ongelijk 't zelve heeft
willen nageven , maar dat gebeurt is geduirende zijne langduirige siecte van de quartagne , dat hij een of twee zijner
brieven heeft gegeeven in handen van eenige der heeren g. r.
om daarvan openinge aan het collegie , en ook aan de heeren
staten generael te doen, zonder nogtans daarvan eenige copien
te laten vuytgeeven. Ende dat hij op 't scrijven van Aerssens
aan hem, wel bedenken heeft gehad of zijn voors. begeerte
ook wel agtervolgt is geweest,
316.
Of hij in 't begin , als getracteert wierden de huwelijken
tusschen Vrankrijk en Spaengien, de voors. ambassadeur
Aerssens nyet veele advysen aan hem en heeft gescreven
op 't interest dat daar bij deese landen scheenen te
zullen lijden P
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Seyt, dat bij meent, dat hij eenige brieven daarop aan hem
gescreven heeft , en dat hij deselve aan de hooggedagte heeren staaten generael en ook van Hollant of haare g. r. heeft
gecornmuriiceert.
317.
Waarom hij dezelve advijsen verworpen , of daar op nyet
willen doen heeft
Seyt , dat Aerssens bij zijne brieven scheen te willen urgeeren , dat mijn heeren de staaten hem behoorden te lasten
m hem daar jegens formelijken to opposeeren , en dat hij
daartoe geen inclinatie , nog bij hooggedagte heeren staaten
generael, nog bij die van Hollandt en heeft gevonden, agtende
't zclve nyet alleen offensie , maar ook bij consequentie refuys
van continuatie van 't versogte secours to zullen veroorsaaken,
en evenwel zonder eenige vrugt to weesen. Daar bij nob
quam , dat tenselven tijde , nyet alleen advijsen vuijt Engelant van d'heere Caron, maar ook van Rodenburch vuyt
Spaengien quamen , dat bij den ambassadeur van Engelandt ,
in Spangien wesende, zeer geaerbeyt werde om eon huywelick
tusschen den prince van Groot Bretaingien h. 1. g. en de
oudste dogter van den conink- van Spaengierk te maken , daar
op veel schadelicker redenen van staate , zoo ten opzien van.
Engelant , als deeze landen werden geeonsideert en gebalancheert.
318.
Of hij nyet wel en kent eenen Frans of Franehoys van
Place van Mechelen , die bier in den Tinge plag te
woonen , en hem te geneeren met tappen van wiju en
bier
Seyt , nyet te weeten dat hij oyt zijnen name gehoort of
hem gekent heeft.
II D. 2 St,

12

— 178 —
319.
Of hij denzelven Frans voor de treves nyet te meermalen
gezonden en heeft met zijne brieven over Engelandt en
Cales , naar Bruyssel ?
Seyt peen , om redenen voors.
320.
Of nyet gebeurt is, dat dezelve Frans eens wederkeerende
met eenig antwoort , dat hij hem doers zeyde : Frans,
gij mogt nu wel bij middel van peys of treves weder
in u goet geraken ?
Seyt bij zijne kennisse daar van nyet te weeten.
321.
Of ten tijde zijn Ex. tot Utrecht de waertgelders easseerde , de borgemr. van der Laen in zijn presentie
nyet en zeyde , dat die proceduyren nyet tijdelijk en
waren ?
Seyt, dat hem sulks nyet en gedenct.
322.
Of dezelve van der Laen nyet mede en zeyde , hij wilde
liever zijnen grijsen cop daar bij opzetten , als zulks
van een dienaer te leyden ?
Seyt, dat hem nyet en gedenct zulke woorden van van der
Laen gehoort te hebben.
323.
Of dezelve van der Laen nyet nog en zeyde , dat het
beter ware, naar den ouden natuurlijken heere weder te
keeren, die sucht tot zijne landen en onderdanen hadde?
Seyt als boven.
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324.
Item of denzelven nyet meede en zeyde, dat beter waare
van den natuurlijken heere vat te vcrdragen , dan vztn
eon deel cabe graven?
Seyt als haven.
325.
Of hij noyt met yemant in communieatie is geweest, om
deese landen weder aan 't buys van Bourgongien to
brengen ?
Seyt noyt nyet , en dat hij van 't jaer van 1572 hem daer
toe heeft gedisponeert en geresolveert om met alle eerlijcke
acten hem irreconciabel te maken als hier voren gesegt is ;
daar hij noch wel XIJ notable acten bij hem gepleecht zijn ,
die elk, boven alle voorgaende hier voren gespecificeert , voor
crimen lese majestatis bij die van 't huys van Bourgoengien
zouden gehouden worden , en dat hij van zijn jonckheit aff
geleert heeft , dat heeren peeren nyet en rotten, nochte zulke
acten vergeten worden.
326.
Waarom hij dikwijls gezeyt heeft, dat die van Bourgoengien en Oostenrijk deese landen altoos wel hadden geregeert ?
Seyt, dat hem 't zelve nyet en gedenct , maar dat nyettemin in familiere discourser bij hem wel zoude mogen gezeyt
zijn , dat vuytgesondert de excessen ende tirannijen in 't stuk
van de religie en het bouwen der casteelen , coninck Philips ,
den vader van keyser Caerl , en keyser Caerl de landen wel
en wijsselijk hadden geregeert , of diergelijke woorden.
327.
Of by nyet aan eenieh persoon of personen van de regie12*
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Tinge geseyt heeft, det het tijt was dat men eens
dachte op middelen om vuyt deese oorloge to comen ?
Seyt, dat 't selve wel mach weesen, zoo hij altiit een goddelijke , eerlijcke ende verseekerde vrede beter gehouden heeft
als een onseeker oorloge , ende in zijn gemoet als noch bout.
328.
Of hij aan dezelve persoon of personen nyet gezeyt en
heeft , dat de beste middel om vuyte oorloge to comen
was , te keeren weder onder 't huis van Bourgongien ?
Seyt , zulks nyet geseyt te hebben en daar van te abhorreren , om redenen bier voren meermaels verhaelt.
329.
Of by nyet mede geseyt en heeft, dat die van Bourgonglen princen waren , die macht hadden de landen to
defendeeren en haer dienaars wel to recompenseeren ?
Seyt , hem nyet te gedencken zulke woorden gesproken to
hebben , ende van het begin der oorloge of geabhoreert heeft
weder onder haar gebiet of gesach te comen, gelijk voor geseyt is.
330.
Of hij nyet mede geseyt en heeft , dat men in Portugael
hadde gesien , dat alien die geene die den Coninck
vorderlijck daar hadde geholpen , dat hemluyden hare
staten gecontinueert waren haar leven lank ?
Seyt, nyet to weeten noch te gelooven zulks geseyt te hebben , zoo hij de gelegentheit van do staten van Portugael ,
noch die d'selve bedienen, nyet en kent.
331.
Ende zoo bij den voors. persoon hem Baer op geseyt
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werde , dat aldaer andere redenen waren als hicr,, nyet
hebbende eenich different in de religie, ende of hij daar
op nyet en zeyde , dat het different in de religie zoo
groot nyet en is, of t' en zoude nog wel connen gevonden worden?
Seyt als voren, ende dat het geposeerde van de religie geen
apparentie ter werelt can hebben, van hem zulke woorden gesprooken te zijn , naar dyen hij het Pausdom over L jaren
gehouden heeft ende noch hout besmet van afgoderije , ketterijen en tirannijen.
332.
Of hij denselven persoon nyet en belaste naarder daerop
te willen letten ?
Seyt als voren , neen.
333.
Wat eigentlijk zijn intentie en meeninge is geweest in 't
vorderen en aandrijven van alle deese disputen , verwerringen en beroerten , zoo wel in de kerken als in
de polityen?
Seyt, dat hij altijts oprechtelijk en in eon goet gemoet getracht en bij alle middelen geaerbeydt heeft, omme de landen
in goede ruste zoo wel in de politye als in de kerkelijke zaaken te helpers houden en conserveeren , jae zoo dat hij met
waerheit can zeggen en gelooft, dat eenige van dc vergaderinge
van de heeren staten van Hollant daarvan kennisse zullen
hebben , dat hij , ongeveerlijk drie jaaren geleeden. , geseyt
beeft , dat voor zijn. hooft , eer de landen in swaerigheyden
ofte oneenieheden ter oorsake van 't verscheyden gevoelen op
't stuk van de praedestinatic en gevolge van dyen , zouden
corners, dat hij hover de opinie van de contreremonstranten
taken in de landen zouden laten leeren , suits dat altijts alle
conscientiedwanck zoude worden geweert , zoodat met grout
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ongelijk hem te laste gelegt wort , dat hij zoude veroorsaackt
hebben de swevende gesehillen in de religie en politye , maer
d'selve oneenicheden der religie zijn gecomen , vuytdien van
't beginsel van der oorloge of nyet alleen eenige leeraars, maar
ook de gemeenten op to roots. poincten van verscheyden ge-melon zijn geweest.
334.
Of 't placcaet tot -Utrecht gemaect, daar bij de contreremonstranten verboden werde buyten der stadt to kercken te gaen op sware peynen, hem nyet en is gecommuniceert. geweest, abet 't solve daer gepubliceert worde?
Seyt, dat hem 't zelve nyet en gedenct , ende naar zijn
tbeste onthout van gem placcaten aldaer gemaakt zeekere kennisse gehad to hebben , voordat d'heere Leeuwen geduyrende
deeze examinatie daervan heeft vermaent.
335.
Wanneer den tijt van do alliantien met Vrankrijk ende
Engelant gemaect , compt te expireeren ?
Seyt , dat naer zijn beste onthout eon alliantie gemaect is
in 't jaer 1595, tusschen. Vrankrijk , Engelant en deese landen, en dat die is generael en zonder determinatie van zeeckeren tijt, naer zijn beste onthout ; dan daerop compt in consideratie , dat bij de handelinge van den conink van Vrankrijk
in 't jaer van 1598 to Vervins daer jegens is gedaen , ende
dat de Co. Majt. van Groot Bretaingien in 't jaer 1603 aen
de heeren gesanten van hooggedagte heeren staten verclaerde,
dat hij wel gesuccedeert was in de rijcken , maar nyet in de
alliantie ter oorloge , ende dat naer zijn begrip de leste alliantic, tusschen de conink van Vrankrijk, Groot Bretaingien en
de heeren staten generael in 't jaar 1609 gemaect, alleenlijk
slaet op de twaelf jaren van de troves, dat hij hem nyettemiu
refereert tot den text en 't rechte verstant van dyen.
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336.
Om wat reedenen hij geprocureert heeft , dat de voors.
leste alliantie compt to expireeren , juist metten tijt
van do troves ?
Seyt , dat naar zijn beste onthout de heeren ambassadeurs
van Vrankrijk en Groot Bretaingien hare coningen voor langer
of vorderen tijt nyet en hebben willen verbinden , dan zoo
lange de trues ofte stilstand duyren zoude.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
.Examinatie gedaen in '3 Gravenkage donderdaags den
V II Marty anno 1619 , deur de tfiscaalen Durk,
Leeuwen en Sille , ter presentie van de heeren Voocht ,
Cromhout , Junius , Couwenburch . Rosa , van Sweeten ,
Mays Meynertsz, Broechoven, Pam, Schagen, Bruynings,
Scotte , Ploos , Salmius , van der Sande, Alma, Sloot
ende Scaffer,, van den persoon van Mr. Johan van 01denbarnevelt , gevangen.
Seyt , dat op d'eerste comparatie bij hem begonst zijn to
allegeeren en dicteeren de reedenen, waaromme de heeren gecommitteerden van de zeven provincien, representerende van wegen
haare respective principalen de staaten generaal der Vereenichde
Nederlanden, zonder infractie van de naarder unie tot Utrecht
gemaakt , daar bij in de beste forme belooft is voor to staan
de hoogheden , rechten , previlegien en wel hergebragte gebruiken en usatien van de respective provincien , wesende de
voorsz. unie 't fundament van de vergaderinge van haare
hoop mogende, en zonder violatie van de hoogheyden , rechten, previlegien, gebruicken en jurisdiction van de heeren staaten van Hollandt en West-vrieslant nyet en vermogen , (onder
reverentie) nog zelfs , nog heure gecommitteerden of gedelegeerden , kennisse van zijn persoon ofte action to neemen ,
ende dat hij de reedenen begonst hebbende to dicteeren , hem
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toegestaan is deselve bij geschrifte te stellen. Dan aangesien
ten selven dage hem ontnomen zijn de middelen om jets bij
gescrifte te stellen, ende deselve tot nog toe, nyettegenstaande
zijne menigfuldige versoeken , onthouden , zoo is zijn ootmoedelijk versoek , dat hem deselve middelen mogen warden gerestitueert, en geaccordeert een competenten tijt orn 't zelve to
mogen minuteeren , en eon clercq om 't zelve to grosseeren.
Seyt voorts voor sommiere en provisioneele redenen notoir
en kenlijk te weezen., dat hij ten dage van 't arrest op zijn
persoon gedaan , nyet en is geweest in eet, gagie of commissie van hare hooge mogende , maar een notabel ende wel bekent inwoonder van den Hage , aldaar gehuyst en gehooft ,
een nasal van de generaliteit van Hollandt ende Westvrieslandt , van verscheiden notable leenen , bedienende eerlijke
staten en officien bij commissie van hooggedagte heeren staten
van Hollandt en Westvrieslandt , wesende van geboorte , promotie , geconfereerde co e digniteyten en officienhalven een
suppoost van de hooge overheit ende den hove van Hollandt
en Westvrieslandt , ende dat kennelijk is , dat de landen van
Hollandt en Westvrieslandt over veel hondert jaaren, zoo voor
als geduyrende de regieringe der graven van Hollandt , en
nu lest under de regieringe van de hooggedagte heeren staaten van Hollandt en Westvrieslandt , tusschen de XXX en.
en XL jaaren zijn geweest een vrijen staat, in alle opperheyden en souverainiteyten, zoo in zaeken van staet , religie ,
justitie , politye , en anderen, geen superieur recognosceerende
als God Almagtich alleen , als bij acten promtelijk kan bewesen warden; latende daar en tusschen ter dispositie van hooggedachte heeren staaten generael de poincten bij de voors.
Mader unie van Utrecht en bij het tractaat metten hertoge van
Anjou h. m. daarnae tot laste van de heeren van Hollandt
en Westvrieslant ter dispositie van hare hooge mogende gestelt , voor soo veel bij de t'samentlijke provincien aangenomen is, ende ter dispositie van de heeren raaden van staaten,
collegien van de admiraliteyten, ende gecommitteerden op des
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gemeenlandts reeckeninge de poincten tot laste van deselve bij
haare respective instructien gestelt, zulks, dat hij wesende een
suppoost van hooggedagte heeren staten van liollandt en Westvrieslandt en den hove van llollandt, volgende 't voors. reeht,
previlegien en gebruyken, nyet justiciabel en is don voor
hooggedagte heeren staaten van Hollant ende Westvrieslandt
ende haar ordinaris rechters , waar inne nyet alleen hooggedagte heeren staaten van Hollant en Westvrieslant , maar ook
zijne p. Ex. mijn heere den prince van Oraengien , als gouverneur en vasal van hooggemelte heeren staaten van Hollant
en Westvrieslandt van verscheyden heerlijkheeden , de heeren
edelen van Hollandt ter vergaderinge van de heeren staaten
van Hollandt compareerende , de collegien van justitie en de
luyden van reeckeninge, regenten van de steeden van deselve
landen , insgelijks alle vasallen , justicieren en offichiers , volgende hare respective eeden , hem to maintineeren ende bescherinen , bij hoer respective eeden verpligt zijn.
Ende dat 't selve to meer in reguard van hem behoort gedamn to worden , overmits hij in den jaare 1586 ter eernstige
instantie van de heeren staaten van Hollandt en Westvrieslandt
aangenomen hebbende de bedieninge van den staet als advocaat van voorsz. laude , op zekeren last , torts naar de zes
maanden van den selven dienst (ziende den quaden tours bij
den grave van Licester, dier tijt gouverneur-generael absoluyt
van de vereenigde Nederlanden) vertoont heeft dat hij denselyen stoat op den voorsz. last nyet en condo bedienen , en
oversulks daar van ontslaginge versogte. Welke ontslaginge
hem ontseyt , en hij versogt zijnde in de bedieninge van den
voorsz. staat to blijffven , en deselve to bedienen na gelegentheyt van tijd en saaken, hij hem alleenlijk tot der landen
dienste daar inne getrouwelijk met groot gevaar en pericule
heeft gequeeten tot in de maand van Augusti 1587, als wanneer hij in deselve maand in de vergaderinge van hooggedagte heeren staten vuyt zekere secreete advijsen heeft geopent
bet voorneemen van weigemelde heere grave, ende dat den-
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selven heere grave daar van onbehoorlijke advertentre jegens
den gedanen cot gedaan zijnde, hij resolveerde ter oorsake van
de selve openinge jegens hem die spreect extraordinaris proceduyren to gebruyken, tot welken eynden op eenen dag van
Dordrecht in den Hage quam , dan werde hij die spreect
deur den heere van Benthuysen , in sijn level' president , en
den heer Casembroot , raadt in den hove van Hollandt , in
der nagt daar van geadverteert. Daarop hij dier tijd lettende
van 't Beene zijn twee predecesseurs in offitio als Mr. Jacob
van den Eynde , in den jaare 1568 onder de tirannyc van
den hertoge van Alva , en Mr. Pouwels Buys , bij extraordinaris wegen van apprehensie hinnen Utrecht onder 't gouvernement des welgemelten grave van Licester bejegent was ,
datelijk zijn voorsz. staat en woonplaatse verlaaten heeft , de
heeren staaten van de reedenen van dyen adviseerende. Dan
dat deselve heeren staaten eernstelijk aangehouden bebben, ten
einde hij den voorschreven staat wederom zoude willen aanneemen , en naar gelegenheit van tijd en zaaken dienst doen ,
't welk bij hem gedifficulteert zijnde , hebben ten lesten do
heeren staaten hem beweegt tot wederaanneeminge van den
voorsz. staat , om die naar gelegenheit van tijd en zaaken to
bedienen , onder expresse beloofte bij monde en ook bij geschrifte gedaan, van hem jegens alle extraordinaris procedural
to bevrijden , dear op hij weder in dienste getreeden zijnde ,
en met groote moeyten, aerbeyd en periculen totten jaare 1592
gedient hebbende , heeft hij als doen , de landen wesende in
de meeste prosperiteit , van nieuws ontslaginge van de voors,
dienst eernstelijk versogt , dan is het zelve geweygert , met
versoek to willen continueeren , en hem toegeleit ook eenige
mereede (sic) en vermeerderinge van tractement. Dat hij daar
na to meermaals de voorsz. ontslaginge versogt heeft, maar telkens geweygert is , al onder vernieuwinge van de voorsz. belooften , zoodat hij daer nae vier coe legatien over zee heeft
gedaan , ende ten leste int jaar XVI C agt, wesende in zees
moeijelijke en periculeuse besoigne op to handelinge van den
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vrede of treves , deur zijne quaatwilligen bij seclitieuse pasquillen , om de handelinge bij tumulte populair te beletten ,
aangetast zijnde , egter den voorsz. staat heeft gepresenteert
datelijk to verlaaten , en ook heeft verlaaten , dan bij gecommitteerden van de heeren staaten vuytte edelen en verscheyde
steeden vuyt zijn huys gehaalt en tot continuatie van zijnen
dienst gehouden is , egter onder vernieuwinge van de voorgaande belooften, ende dat hij daar naa in den jaare 1617 in
de voile vergaderinge bij eenige gedeputeerden gedreigt zijnde
van met pasquillen en fameuse libellen aangetast te zullen
worden , ter oorsaake van de religions differenten , hij door
stoornisse in debilitcyt en zwackheyt gevallen zijnde, vertogen
is tot recouvrement van zijn gesontheit in 't &kilt van Utreeht,
zijn vaderlandt , meenende van daar de heeren staaten van
Holiandt en Westvrieslandt to versoeken hem van verdere coinparitie in haar hoog mogende vergaderinge te ontslaan , en
voor een jaar te laaten besoigneeren om de registreren , charters en stucken onder hem wesende in goede ordre aan hare
H. M. over te leveret' , en bij weygeringe mits zijnen hoogen
ouderdoin ende swakheyt , mitsgaders de voorsz. reedenen bij
dreygementen van den voorsz. dienst datelijk ontslagen to
worden : maar dat hij zoo deur gecommitteerden vuyt 't collegie van de g. r. , ook bij gedeputeerden van eenige steeden,
en lestelijk bij brieven van de voors. g. r. en sommatie van
den outsten vuyten edelen, den overleeden heer van Schagen,
wederom in den Hage gecomen is, en aldaar gecomen zijnde,
en de voors. dreygementen van fameuse libellen jegens hem
in 't werk gestelt wesende , ende hij gedecouvreert hebbende
onwederspreekelijk een van de principale auteuren , vuyten
welken men 't geheele beleit zoude hebben connen verstaan ,
de waarheit ondersogt zijnde als 't behoort , maar 't zelve bij
de regierders van een stadt verhindert wesende , hadde hij
egter voorgenomen den dienst te verlaaten ; maar de heeren
staaten hebben eenige vuyte edelen en principaalsto stedcn
gecommitteert om hem in zijn afflictie to vertroosten , ende
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voorgaande belooften te renoveeren ; gelijk zij daar na ook bij
placcaten, principaal jegens de autcurs der voors. libellen ,
hebben ordre gegeeven , en zijn persoon in haar protectie en
sauvegarde genomen , zoodat vuyt craclite van alien de voors.
belooften , hij van alle extraordinaris proceduyren en regters
behoort verschoont en bevrijdt to worden , alwaar 't dat de
voors. generale reedenen en rechtcn geen plaats en mogten
hebben , als hij nogtans vertronwt en vastelijk verhoopt jae.
Ende zoude voorwaar een geheel harde zaake wesen , dat
hij, hebbende 46 jaaren hem geemploijeert, eerst tot ontset der
goede steeden Haarlem en Leyden op zijn eygen beurs mette
wapenen , daar na in eerlijke vocation , en voorts in de 43
jaaren in publique besoignen van staat , met veel dangereuse
reysen in de legers , moeijelijke en sware besoignes zoo ter
vergaderinge van de heeren staaten van Hollandt en Westvrieslandt als haar gr. r. als ook ter vergaderinge van de
heeren staten generaal , met zijne Pr. Ex e , welgeboren grave
van Hohenloo 1. m. en andere chrijchsoversten , ook in veele
geschillen tusschen de provincien, steeden en leden van dyen,
zoo in politijke als kerkelijke zaaken , ook in de geschillen
tusschen de voornaemste personagien, meest met groot gevaer
en peryckel vijf coninklijke legatien dienstelijk beleyt hebbende, ende ten lesten made een goet instrument geweest zijnde,
om de landen te brengen tot een goddelijke , eerlike en versekerde vuytcompste van der oorloge , daar bij de landen alrede XIJ jaaren de vrugten , met het ophouden van 't verstorten van veel bloets , ook van overval van provincien, landen en steeden , en 't voorcornen van het bedroeven en beschadigen van ettelicke hondert duysent menschen, die deur
de exploicten van oorloge in de voorsz. jaaren van beyden
zijden te water en to landen zoude geschiet zijn. Bat hij nu
in zijn LXXIJ jaar jegens der landen vrij- en geregtigheyden,
daar voor alien de voorsz; devoiren gedaan zijn , zoude werden bij extraordinaris wegen en rechters getracteert. Ende
behalven de voorsz. particuliere redenen ende consideration is
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van zeer groot bedenken , nyet alleen voor de heeren staaten
van Hollandt en Westvrieslandt , steeden en leeden van dyen,
maar ook van alle andere vereenigde provincien , omme de
sequele en concequente infractie van hare privilegien de non
evocando to laten geschieden, dewijlen 't selve altijts bij alien
de provincien , steeden , leden en ingeseetenen van dyen, van
seer groote insigt is gehouden , zoo wel in civile als crimineele , weerlijke als geestelijke zaaken , gelijk een yeder bekent is.
Boven welke reedenen nog van groote gewigte is de groote
op- en naspraak , die nyet alleen in de vereenigde landen ,
maar ook daar buyten vuyt de extraordinaris proceduyren en.
rechtsplegingen apparentelijk zouden volgen, tot nadeel en prejuditie van de loffelijke regeeringe van mijn heeren de staaten
in 't generael en particulier , leeden en steeden van dyen ,
zelfs ook na alle apparentie van haare princelijke Exe en ge'laden , en haar hoogloffelijke huysen van Oraengien en Nas.
sau ; welke reedenen alleen zouden behooren te beweegen ,
omme ongehoorde en ongebruicte wegen van rechtspleginge
en rechters , bijzonder in de landen zoo lange jaaren voor
haare vrij- en geregtigheyden , met employ van goet en bloet,
constante en vrome resolution ende alle extreme devoiren hem
zoo gequeeten ende gedragen hebbende , als mijn heeren de
staaten van Hollandt ende Westvrieslandt, en de andere provincien hebben gedaan : want al is 't zoo dat de conink van
Spaengien, in den jaere 1567 en daar na, extraordinaris cours
van rechters en rechtspleginge beeft gebruict, zoo is onwederspreekelijk dat op to clagten van de heeren staaten , de princon , graven, heeren en andere geinteresseerdens in deselve
proceduyren, alle ongepassioneerden van alle gesintheeden, nyet
alleen in de Nederlanden , maar ook de neutral° coningen ,
cheurfursten , fu.rsten , graven , heeren , regenten , van groote
ende kleyne republijcken , deselve onbehoorlijcke proceduyren
des coninks van Spaengien wel voor de voornaemste en fundamenteelste reedenen van het aennemen der wapenen tegens
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Nederlanden vervallen te zijn , gehouden hebben.
Nogtans hadde de voors. conink voor reedenen van zijn
onbehoorlijke proceduyren , dat hij was een ongetwijffelt geboren aengenomen en besworen prince of Beer souverein van
elk der vereenigde nederlandsche provincien, ende dat de heeren staaten, regenten van de steeden, edelen en de gemeenten
hem gesworen en belooft hadden gehouw en getrouw to wee
sen , zijn hoogheden en rechten voor to staan, ende ook hem
hadden doen sweeren de roomsche kerke en religie te defendeeren ; in welke poincten hij sustineerde dat, of met doen ,
of nyet te beletten , alien de heeren staaten en ingeseetenen
der respective provincien contraventie hadden gedaen , ende
dat hij daar omme met advijs van zijne raaden en groote
deliberatie alien de heeren staaten van de provincien , regenten van de steeden ende ingeseetenen, bij sententie hadde verclaert in crirnen lesae majestatis divinae et humanae vervallen
te zijn , ende oversulks alle haare privilegien , rechten ende
usantien verbeurt to hebben.
.Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
's Vrijdaags den VIII Martii 1619, ter presentee als
voren , mitsgaders van de keere van Santen, den voorn.
Barnevelt voortgaende , se,y1 , dat
Welke redenen (onder reverentie) in reguard van de heeren
gecommitteerden van de zeven vereenigde provincien , vuyten
name van bare principaalen de staaten generael representerende geen plaats en hebben connen hebben, alzoo ongehoort,
jae onbedagt is , dat de heeren staaten van de respective vereenigde provincien haare opperheyt en recht van souvereiniteit
aan weynig gecommitteerden buyten hare provincien zoude laten voeren of brengen; maar word deselve vergadering gehouden als van bontgenooten en geallieerden, en geensins souvereinen van de geunieerde provincien. Dat ook oversulks noyt
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gedagt en is aan deselven daertoe eet te doen of te laten
doen , maar werd deselve vergaderinge gehouden ten naesten
op den voet van creitzen of cirkelen van Duytsland , ende
eetgenooten van Switserlandt, die respectivelijk vuyt veel vorsten , heeren , en republieken worden geformeert , en besoigneeren alleen op te zaaken, die haar bij haar verbont gemeen
gemaaet zijn op ten last , die haar hare respective principalen
boleeven , blijvende de opperheyt in de souvereiniteit bij denselven principalen. Gelijk bij exempel zeer wel te verstaan
is geweest , of ten tijcle als een generale unie tusschen de
coninklijke majesteiten van Vrankrijk en Engelandt , mitsgaders mijn heeren staten van de vereenigde Nederlanden geinaakt was, een collegie van deselve geformeert ware geweest,
dat een groote absurditeyt zoude geweest zijn , dat 't zelve
collegie zoude hebben willen gebruyken eenige acten van
souvereiteit over de voorsz. rijken en landen respective in
justitie of andere zaaken; dat hetzelve altijts de meninge
van de respective vereenigde provincien is geweest , is ook
daar vuyt kennelijk , dat zoo wel in de handelinge voorgenomen met hoogstgedagte majesteyten van Vrankrijk en Engelandt op to souvereiniteit der vereenigde landen , daartoe speciale procuratie van de heeren staaten van de respective
provincien is gerequireert en gebruyct. Gelijk ook de gecommitteerden van de respective provincien in eenige important°
zaaken nyet gewoon en zijn yets to doen , zonder specialen
last van haare committenten. Ende is generalijk den last
van de gecommitteeren, naar zijn beste kennisse ordinaris geweest op to propositie van hare El gin , genaden , ende ander°
heeren van den raede van staaten op 't stuk van de consortten en gevolge van dyen , en om to letten op 't onderhout
van de poincten van de naarder unie bij de t'samentlijke provincien aangenomen : welke aanneminge hij notanter alhier
verhaelt , overmits veel poincten in de unie gestelt, nyet aangenomen en zijn, als namentlijk 't stuk van de gemeene middelen , daertoe veel provincien nyet to brengen en zijn ge-
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weest , nyettegenstaande de groote ihstantie van de heeren
gecommitteerden van Hollant en Westvrieslant , gelijk ook
de andere provincien nyet en hebben connen beweegt worden, omme 't overschot van de dorneinen daertoe te laten gebruiken , ook nyet 't sleyschat en 't seigneuriael recht van
der munte , 't welk nogtans na alle recht en redenen daartoe
behoorden gebruict te zijn. geweest. Gelijk ook bij de provincien noyt en is gepractiseert het doen opschrijven van de ingeseetenen van 18 jaren en daar en boven, nocht het doen
van den eet in deselve unie vermelt : verclaart voorts dat hij
in de tijd van XL jaaren dat hij eerst in de vergaderinge
van de heeren staaten generael heeft gecompareert , noyt en
heeft gehoort , dat yemant heeft derven proponeren of vorderen om yets gedaan te worden jegens de vrij- en geregtigheeden , previlegien en loffelijke gebruiken der respective provincien , steeden en leeden van dyen , maar wel dat men alle
infractien van dyen bij alle middelen schuldig is of te weeren , en heeft hij in denselven tijt tot meermael gesien en
verstaen , dat d'outste van de vergaderinge swarigheit hebben
gemaact aan Karen principalen te rapporteeren ofte over to
schrijven eenige propositien of voorslagen in de generaliteyt
gedaan , die zij oordeelden hare principalen nyet aangenaam
te zullen wesen , ende dat als die bij pluraliteyt van stemmen cvergesonden werden, tot hare decharge deden teekenen,
dat zij in 't zelve overseynden nyet en hadden bewilligt ; gelijk hij ook dikwils meerder swarigheid heeft zien en hooren
makers in 't aannemen van eenige voorslagen op 't behagen
van de principalen. Ende aangaande de versekeringe en welstout der respective provincien en steeden van dyen , en heeft
hij noyt hooren in twijfel stellen of de heeren staaten ende
de regenten van de respective steeden hebben tot hare partieuliere last mogen ordre stellen, 't zij in alle ofte een deel
van hare inwoonderen in wapenen te stellen en gebruyken,
of ook eenige in soldije aan te neemen ; weende kenlijk dat
de graven van Hollandt en ook de bisschoppen van "Utrecht
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haar zoo te velde als in garnisoen van over ettelijke hondert
jaaren hebben doen assisteeren met seeker getal van luyden
van wapenen , ende is 't selve recht en gebruyk zoo notoir
en onwedersprekelijk gehouden , ook order de regieringe van
den coninck van Spaengien , dat in den jaare 1566 de regeerders der stad Antwerpen swarigheit makende ordinaris
garnisoen van den coninck van Spaengien in haer stad te ontfangen , mijn heere den prince van Orangien h. m. aan de
regeerders aldaar heeft geproponeert tot weeringe van alle confusie en populaire swarigheden aan te willen neemen XIJC
mannen in gagie, ende zoo zij dien raat tijdelijk hadden aangenoomen , zoude het leven van veele harer inwoonderen geconserveert en veele confusien en schade voorgecomen hebben , en deden 't zelve namaels als 't te laat was. Gelijk
ook kennelijk is , dat in den jaare 1572 in Hollandt zoo tot
Delft, Amsterdam , Enchuysen en andere steeden yolk van
wapenen in soldije aangenomen zijn geweest tot hare versekeringe en weeringe van alle confusie ende heeft hij 't selve
zien en weeten practiseeren , te weeten 't wapenen van poorteren en inwoonderen , en in gagie te neemen van eenige
derselver geduyrende den jegenwoordigen oorloge, zoo wel onder 't gouvernement van de jegenwoordige keyserl. majt. Matthias als gouverneur generael der Nederlanden , hooggedachte
heere prince van Oraengien zoo als gouverneur , en mede als
hebbende de bedieninge van de hooge overheit , den hertoge
van Anjou h. 1. g. als prince , den grave van Licester , als
gouverneur absoluyt der vereenige Nederlanden , en ook de
jegenwoordige regieringe , nu XXXI jaaren geduyrt hebbende;
ende dat 't zelve ook alzoo te verstaan en gepractiseert is
geduyrende het jegenwoordig bestand , is daar vuijt notoir
ende kennelijk , dat voor de gewapende poorteren en inwoonderen der steeden Dordrecht en Gorcum , ook voor de gewapende of soldaten binnen Amsterdam en de zeven steeden van
den noorderquartier , gelijke assistentie gedaan wort als geduyrende de oorloge is geschied , en dat de regierders van
TI D. 2 St.
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Amsterdam boven 't getal van vier en vijf hondert altijts
aldaar in soldije gehouden , nog twee hondert meer geduyrende de treves aangenomen hebben. Dat ook in 't jaar
1614 bij de heeren van de stad Groeningen en Ommelanden,
ook yolk van wapenen aangenomen zijn geweest , al zonder
kennis van de generaliteit , gelijk ook nog heden ten dage
onder den eertshertog in zijne steeden yolk van wapenen gehouden worden , vuyt borgeren en inwoonderen in gagie , als
in 's Hertogenbosch en andere plaatsen. Ende hoe wel men
gewoon is zulke gegageerde quade namen te geeven , gelijck
in Hollandt , Utrecht en andere van stoepen , in Groeningen,
eertijds nienvogels , ten Bosch , hannekens , in Vlaenderen ,
keurlingen , zoo is nogtans metter daat bevonden , dat de
gewapende borgers en zulke gegageerde groote en merkelijke
diensten gedaan hebben , zoo wel tegens als voor mijn heeren
de staaten , als bij exempel in de stad Bruissel anno 1579
tot weeringe van den aanslag van heer Phs. grave van Egmont , voor de malcontenten op te selve stadt in 't jaar
1583 in de stadt Antwerpen , daar dier tijd odder vaandelen
waren 86 compagnien tot groote merkelijke besten van de
stadt; dat oock in denselven jaare de stadt Brugge (daar dier
tijd ses gegageerde compagnien in waren) beide voorsz. heerlijke steden deur de gewapende borgeren en gegageerden , respective van de aenslagen des hertogen van Anjou om deselve
to vermeesteren , gepreserveert zijn geweest voor mijn heeren
staaten ; gelijk ook jegens de aanslagen van mijn heeren staaten de stad Amsterdam anno 1576 en de stad van den Bosch
in den jaare 1585 deur de gewapende en gegageerde zijn gepreserveert geweest. Ende in reguard van de religie , kerkelijke zaaken en persoonen , gedenct hem , dat in den jare
1581 mijn heer den prince h. 1. m. deur de desordre en confusie in Vlaenderen en elders, mede bij toedoen van eenige
kerkelijke personen te wege gebragt , mijn heeren de staaten
van Hollant en Westvrieslant eernstelijck vermaant heeft, dat
se in tijts op to kerkelijke personen ende zaaken zouden willen
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voorzien en ordre stollen , of dat geschapen was , dat men
nyet alleen de religie , maar ook 't land zoude verliesen. Dat
ook door deselven vermaninge, de heeren staaten van Hollant
en Westvrieslant anno 1582 gecommitteert hebben eenige vuyt
hare vergaderinge , van den hogen raade en andere , omme
voor de kerkelijke personen en zaaken , kerkelijke wetten en
ordinantien to maken , daarover hij merle een van de jongste
gecommitteerden is geweest, ende is in denzelven jaare op ten
naame van hooggedagten heer prince en heeren staaten van
Hollant , een kerkelijke ordinantie ingestelt , inhoudende dat
de hooge overheit van Hollant en Westvrieslant behoorden
ordre te stellen, dat Godes H. Woord in suiverheit haare gemeenten en inwoonders onder goede ordre werden geleert ,
ende dat gelijke ordonantie bij commissie van hoogged. heeren
staaten in 't jaar 1591 bij vier gecommitteerden vuyt haer
Mo. Ed. vergaderinge , vier vuyt beide de collegien van de
raaden en agt predicanten van de voornaemste steeden en
plaatsen is ingestelt geweest, met gelijke clausulen van 't ampt
van de hooge overheit van Hollandt ende Westvrieslandt , als
hier voren verhaelt is , en ook de clausulen naar zijn beste
onthout , dat men in middelmatige zaaken met andere kerken
andere ordre gebruykende, al evenwel christelijke broederschap
en gemeenschap verstonde te houden , welke ordonnantie ook
bij beyde de collegien van de raaden van justitie bij haer E.
schriftelijk advis voor de landen en kerken dienstig en noodig
geoordeelt is , gelijk ook bij de heeren edelen en meeste
steeden van Hollant ende Westvrieslandt naar voorgaende beschrijvinge is gedaan. Ende in den worse jaare van 1591
hebben de heeren staaten van Zeeland voor haare kerkelijke
persoonen en zaaken , insgelijks een particuliere kerkelijke
ordonnantie gemaakt met een acte, daar bij hare Mo. E.
claarlijk en expresselijk ordonneeren , dat een ygelijk hem
daarnaa zal hebben te reguleeren , ende ook naar zijn onthout , dat zij de ver gaderinge en vermeerderinge van dyers
aan bar reserveeren , ende andere clausulen tot conservatie
13''
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au haar auctoriteit en recht in de kerkelijke zaaken strekken de .
Des jaars te voren als in den jaare 1590 hadden de heeren
staaten van Utrecht ook voor haare kerkelijke zaaken en persmell een kerkelijke ordonnantie gemaakt , en naar 't maken
van deselve aan mijne heere den prince van Oraengien, jegenwoordig confereerende 't gouvernement van de provincie van
Utrecht, met goetbevinden en toestaan van mijn heeren staaten
generael en ook van de heeren staaten van Hollandt expresselijk verclaart en bedongen hebben , dat se aan haar geresolveert hebben in conformite van de naarder unie van Utrecht
de dispositie over de religie en religions zaaken, dat zijn Ex°
belooft de ordonnantie, bij henlieden daarop gemaakt ende nog
te maken, te doen onderhouden; dat insgelijks in 't jaar 1595
de heer gouverneur en gedeputeerde staaten van de stadt Groningen en Ommelanden , bij auctorisatie van de staaten van
deselve provincie, eene kerkelijke ordonnancie hebben gemaakt,
inhoudende ample en breede verclaringe van 't recht en auctoriteyt , de hooge overheyt van die provincie in religions zaaken competeerende ; gelijk ook op 't zelve notoir regt en gebruyck van de heeren staaten van de respective provincien in
religions zaaken hooggedachte zijne Exe met weynig gecommitteerden vuyt Zeeland in 't voorsz. jaar 1595 aan de heeren
Liesvelt en Maas , aldaar vuyt Brabant gekomen , verclaart
heeft, dat de heeren staaten in elke provincie in religions zaaken na haar goetbevinden zouden ordonneeren en disponeeren,
ende dat d'ander haar daar mode nyet en zouden bemoeijen ,
ende lestelijk, dat mijn heeren de staaten generael in den jare
1602 bij haere brieven de heeren staaten order de eertshertogen inviteerende tot het aennemen van de wapenen om de
Spangiaarts to helpen verdrijven vuyte landen , denselven aangeboden hebben, dat zij in den haren in 't stuk van de religie
naar Kaaren goetvinden zouden disponeeren , zonder dat de
andere haar daarmede zouden hebben to bemoeijen. Ende
voor soo veel aangaat 't poinct van de Imre , gedenct hem ,
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dat omtrent 24 jaaren geleeden vuyt verscheiden questien
de gedeputeerden van de Zuit- en Noorthollandsche synode in
de vergaderinge van de heeren staaten van Hollant en Westvrieslant gebragt en veel moeijelijkheeden daar over gevallen ,
namentlijk vuyt Zuit-Hollant jegens den predicant ter Goude ,
Hermannum Huberts , en vuyt to synode van Noort-Hollant
jegens Taconem Sybrandi , predicant tot Medenblick, ende dat
deselve questien ten deele resulteerden vuyt 't verstant van
't 16 articul van de nederlantsche confessie des geloofs, spreekende van de verkiesinge of predestinatie, en Taco voorn. verclaart hadde, dat hij tevrede was deselve confessie en articul
aantenemen en to onderteekenen , met zulken verstande , dat
hij deselve verstont naar Godes H. Woort , daarop bij Petrus
Plancius in de voile vergaderinge van de heeren staten verclaart is geweest , dat hij onder zulke limitatic en verelaringe
tevreden was to onderteekenen den Alcoran van den Turek
dat daar deur de heeren edelen ter vergaderinge van de heeren staaten comparerende , onder dewelke verscheiden waren
die bij den hertoge van Alva uytte linden gebannen waren
geweest , als den ouden heere van Asperen , van
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den , Wijngaerden , Assendelft en 's Heeraartsberge , dewelke
neffens d'andere edelen als den ouden beer van Brederoode ,
van Schagen , Mathenesse , Poelgeest , Noortwijk , Warmont
Cralingen en Keenenburg , al van aansienlijke auctoriteit en
ouder van jaaren als hij , dies tijd verstaan. hebben dat nademaal veel hondert jaaren in de primitieve kerken de questie
van de predestinatie nyet en was bekent geweest ende naar
de tijden Augustini daar inne verscheyde opinion waren getolereert ende ook Wel do opinie van de absolute predestinatie
gereprobeert, als genomen ex libris Augustini male intellectis,
en dat daar omme bij de Heydelbergse cathechismus met goede
insigte wijsselijk de materie van de predestinatie nyet en was
gemoveert , maar claarlijk de zaligheit den gelos igen en de
verdoemenisse den ongelovigen toegecygent. Pat ook in de
kleine cathechismi van de franschc sprakc Theo,lori

,
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insgelijks den gelovigen en ongelovigen respective geattribuecrt
werd , zonder te mentioneeren van de damnatoire predestinatie ; ende dat in 't cort ondersoek , zoo wel in de nederlandse
als fransche tale , van den genen die hen ten H. Avondmale
des II eeren begeeven, ook van de predestinatie denselven nyet
en werd gevercht , dat zij daaromme tot rust en vrede van
de kerke goetvonden, dat men zoude aarbeyden omme 't voirs.
XVI articel of te redresseeren , of bij interpretatie te doers
verstaan van de gelovige en in den gelove volherdende, mitsgaders hare kinderen beneden de jaaren van verstant stervende , de zaligheit , ende de ongelovigen ende in ongelove blijvende , de verdoemenisse zoude toeeygenen ; meenende dat
daartoe verscheyden texten van do H. Schriftuure bequaam,
en de gebeden, gedruct aster de psalmboeken in nederduits en
franchois , zeer wel applicabel waren , ende dat nademael de
gemeene lidmaten in hare conscientie of gemoet nyet beswaert
en werden, omme de absoluyte damnatoire predestinatie te geloven, ofte den opregten gelovige christenen in onseekerheit to
stellen of hare kinderen, in de onbejaardheid stervende , zalig
sullen wesen of nyet , dat men daarom de conscientie van de
predicanten jegens haer gemoet nyet meer en behoorden to
bedwingen , als de gereformeerde kerken zelfs de gemeene
lidtmaten en religionsverwanten hadden goetgevonden te beswaren , zoo deselve gemeene lidtmaten zoo wel zalig begeeren te worden als de predicanten. Ende dat daarop successivelijk vuyt veele communicatien , conferentien tusschen theologanten en predicanten gehouden , beyde de opinien bij verscheyden resolution zijn getolereert , gelijk die in de kerken
van de Nederlanden onder verscheiden predikanten is geweest , van 't begin van de reformatie of , zonder dat de heeren staaten verstaan of gemeent hebben daarmede eenige veranderinge in de religie to maken , stellende de conscientien
der predicanten buyten dwank , gelijk de kerke zelfs de gemeene lidtmaten gestelt hadde , en of daar uyt eenige veranderinge mogte geinfereert worden , als orn redenen voorsz,
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seen , dat in zulken geval mijn heeren staaten van Hollant
en Westvrieslant , als onwedersprekelijk souvereine overheit
der voors. landen , 't selve hebben mogen doen tot ruste en
vrede van haar ondersaten , ende tot vermeerderinge van de
religionsverwanten , hebbende daar toe voorgaende conferentie
tusschen verscheide theologanten, predicanten zoo in den hoogen rade als in hare voile vergaderinge daarop gehouden ,
gebruyct en gepractiseert , 't geene de religionsvcrwanten in
't jaar 1566 aan den conink van Spaengien en de staaten des
lands hebben verzogt , namentlijk met haar eigen ooren ,
oogen en verstant te hooren , zien en oordeelen over religions
zaaken , zonder 't zelve te laten aancomen op te geestelijke
personen , ende dat op to conferentien gehouden tusschen
negen en negen theologanten, zoo gereformeerde als papisten ,
de hoogst geeerde en onsterffelicker gedagtenisse coninginne
Elisabeth van Engelandt , met advijs of consent van 't parlement of de staaten des rijcx , bij publieke auctoriteit in den
jaare 1559 de jegenwoordige rtformatie in Engelandt ingevoert heeft ; dat van gelijken de con. majesteit van Vrankrijk
in 't jaar 1561 op to conferentien van XII ende XII, zoo
gereformeerde als papistische theologanten , de exercitie van
de gereformeerde religie in Vrankrijk heeft gecesseert en daar
op gevolgt is 't edict van den IJ Januarij 1562. Dat oak
zijne co. maj t. jegenwoordig van Groot Brittangien in den
jaare 1604 naar den stijle deser landen, of van Engelant
1603 , met zijnen raadt , ten overstaan van ongeveerlijk XX
bisschoppen en prelates , tot Hamtoncourt gehoort doctorum
Reinoldum met drie zijne assistenten , zeggende gelast to weesen van duijsent ministers van hare gesintheit , versoekende
in effecte van zijne majt. gedecreteert to hebben de opinie
van de contreremonstranten in 't stuk van de predestinatie
ende gevolge , en de veranderinge van verscheide ceremonien
naar haar verstant nyet genoeg gereformeert , mar dat hooggedachte zijne majt. 't meerendeel van haare pretensien bij
publieke autoriteit heeft afgeslagen , gelijk vuyte besoigne ter
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voors. plaatse gevallen , breeder to zien is. De churfursten
Palts , Brandenburg ende verscheyde andere fursten , graven ,
heeren en steeden van Duytslandt, hebben bij publicke auctoriteit met veel min kennisse van zaken grooter veranderinge
in de religie ingevoert , gelijck oock bij publicke auctoriteit
zoo tot Beern als elders in Switserlant, gelijke differenten zijn
ter nedergeleyt. En de auctoriteit van mijn heeren staaten
van Hollandt en Westvrieslandt in religions zaaken , minder
to willen maken als de voorsz. hooge overheden, en can hare
hoogheit , digniteit nogte recht van souverainiteyt nyet lijden,
immers naar zijn verstant ende de eeden daarop aan deselve
gedaan.
Ende aangaande de justitie is notoir ende kennelijk , dat
mijn heeren staaten van Hollant en Westvrieslant zoo in de
collegien van de raaden als andersints , administreeren souveraine justitie , zonder dat eenige provocatie buyten hare ordre
daarop toegelaten worden , of dat se daar in eenige andere
overheyt recognosceeren , hebbende 't geene ongeveerlijk wat
bet als hondert jaaren geleden daar jegens ingevoert was om
den grooten raadt van Mechelen to recognosceeren bij appellatie, bij de erectie van den hoogen raadt in Hollant geredresseert. Gelijk zij ook onwedersprekelijk in 't stuk van de politye en alle andere zaaken tot welstant en dienst van de
landen en ingeseetenen 't opperste recht ende dispositie tot
nog toe gebruyct hebben , en nog jegenwoordig gebruiken ,
zonder dat yemant antlers hem daer mode bemoeyt als de
hooge overheit ende ordinaris justiciers ; zonder dat in eenige
consideratie tegens 't gunt hier voor verhaelt is , gebragt can.
worden , 't gunt men zegt , dat de naarder unie zoude inhouden , dat alle de geunieerde landen zouden gehouden worden
als eon republiek , alzoo 't zelve naar beschreven rechten ende
de expresso woorden van den text van de unie nyet vorder
en can genomen worden dan van de poincten in de unie begreepen , en bij de t' samentlijke provincien aangenomen of
verstaaii worden , gelijk hier voren verhaelt is ; als ook nyet
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en can comcn in eenige consideratie 't gunt geseyt wordt
dat in 't jaer 1581 tot Amsterdam eenige predicanten op 't
houden van 't nationaale synode van Middelburg zoude geseyt
zijn , alzoo 't solve in effecte antlers nyet medebrengt , dan
nademael de heeren staaten generael op 't voorgaende synode
nationael nyemant en hadden gecommitteert , zij ook daer toe
nyet en begeerden te committeeren , maar den predicanten
daar mede lieten bewerden, zonder interventie van hare auctoriteit ; gelijck oock in consideratie in religions zaaken nyet en
compt 't geene bij de gecommitteerden van de naarder geunieerde provincien bij project in 't jaar 1582 of 1583 is voorgeslagen geweest , nog de particuliere resolutien , die daer op
in eenige provincien zijn genoomen , alzoo daarop nyet en is
gevolgt eenige resolutie van de 't samentlijcke geunieerden ,
zulks dat de naarder unie in 't stuk van de religie , nyettegenstaende 't zelve project en particuliere resolutie van eenige
provincien , verstaan moet worden gebleven te zijn in Naar
geheel , alzoo de unie expresselijk inhout , dat van geene
poincten veranderinge en zal worden gedaan, dan bij toestaan
van de t' samentlijke provincien ; gelijk ook in geen considcratie en can comen 't geene geallegeert wend van de instructie
van den landraet , alzoo deselve instructie metten lantraet is
gedoot , ende dat in de instructie van de Brie navolgende ITgeeringen nu geleden 34 jaaren , zulken artikel of ordre nyet
bevonden en werd ; als mede impertinent zijn 't gunt geallegeert word van 't gehandelde met zijn P. Ex e . h. 1. in. alzoo
't zelve namaals mede is verandert , zelfs op te voors. aanmaninge van hooggedachte zijn Ex e. d'anno 1581 hiervoren verhaelt ; gelijk ook impertinent zijn d'allegatien van 't geene
voorgenoomen is geweest op to handelinge motto co. majten
van Vrankrijk ende Groot Bretaengien , in de jaaren 1584 en
1585 , alsoo deselve handelingen goon effect en hebben gehad
en dat wel expresselijk voor het vuytseijnden van de gesanten
naar de voors. coningen , bij speciale acte verstaan ende gercsolveert is , dot de naarder unie zoude blijven ongeerenet en
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in haar geheel, ende dat bij 't voorgaande tractaet, metten hertoge
van Anjou gesloten , expresselijk geaccordeert was , dat elke
provincie in 't stuk van de religie zoude ordre stollen ende
Hollant en Zeelant blijven gelijk se waren , zoo in de religie
als andersins , 't welk altijds verstaan is in conformite van de
naarder unie , om bij elcx daar in gedaan te worden als zij
(r oot zouden vinden ende is kennelijk dat de opine van de
remonstranten Bier tijd in de landen mede geleert worden.
Was geteekent
Johan van Oldenbarnevelt.
Eodem die naar den midday, voortyaende,

Zeyt , zonder dat ook op de religions zaaken van eenige
consideratie zijn de synodale decreeten van den jaare 1586 ,
onder de ongeluckige regieringe van den grave van Licester,
alzoo de heeren staaten generael a°. 1587 den baron van
Buckenhorst , ambassadeur van de co. mat. van Engelandt
onder anderen over deselve hebben geclaegt , en dat nog de
heeren staaten van Hollandt en West-vriesland , nog ook van
Zeelandt , Utrecht , stadt Groeningen en Ommelanden , deur
het maken van haere particuliere kerckelijke ordenantie hier
boven verhaelt , verstaen hebben daar in gehouden te zijn ,
zonder dat hij van de andere Brie provincien van 't gunt zij
desaan. gaande hebben gedaan , wel is berigt. Gelijk ook van
geen consideratie diesaangaande en zijn de handelingen mette
gereduceerde steeden opte religions zaaken gemaakt , alzoo de
heeren staaten van Hollandt en Utrecht door Godes genade
daar onder nyet en connen begrepen worden , als zulke wetten nyet ontfangen hebbende , zonder ook dat van eenige consideratie diesaangaande can gereekent worden het consent ,
dat naar zijn onthout anno 1606 naar Inge vervolg van de
heeren gecommitteerden van Hollant in de generaliteyt bij
gemeene bewilliginge , naar veele inductien nopende 't houden
van een rationale synode, gedragen is geweest, mits dat daarinne zoude worden gerevideert of geresumeert de Nederlandse
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confessie en Hijdelbergse catechismus , alzoo wegens de difficulteyten van wegen de contreremonstranten opte voorsz. revisie gemoveert, en andere voorgevallen swarigheyden, 't zelve
besoigne is geevanesceert geweest , ende bij de heeren staaten
van Hollandt bij een resolutie en civile practijcke van dyen ,
en ook bij de heeren staaten van Utrecht en Overijssel jegens
de principale difficulteyten ordre gestelt , en daarom de zaake
nyet gebleven is in haar geheel.
Ende aengaende 't poinct van justitie en can hij nyet bedenken, dat eenige exempelen in dese connen wesen pertinent,
omme daar vuyt dese jurisdictte en proceduyren to fundecren,
alzoo de civile questien bij tractaat van Groeningen aan do
heeren staaten generael waren gesubmitteert , omme bij ban
of hare gecommitteerden gedediceert to worden , ende dat
daerop vuyt verscheyden collegian van justitie alleen tot contentment van partijen contendenten rechters zijn vercoren en
genomen , ende op haar besoigne decisie gedaan. Ende aangaande de executie voor de contributie , mits bet zeer groot
agter wesen van tusschen twee en drie jaeren agterstal jegens
't voorsz. tractaat , is deselve executie gedaen deur gewigttge
reedenen van staat, om nyet to vallen in voorgaande inconvenienten ; ende hoewel (le heeren Alting en Hoeflin gehouden
. waren voor aucteurs van de contravention van het voorsz.
tractaat in 't zelve stuk, en daerop alhier in den Hage gesonden, zoo meent hij nogtans vastelijk , dat deselve opt privilegie de non evocando , wederom naar Groeningen zijn gestiert,
dog naar zijn beste onthout. De proceduyren gehouden jegens
Sijpesteyn, als commis van 't aanneemen van schepen in dienst
van de heeren staaten generael wesende , ende Harinkman
vuyt Zeelandt gebannen en naer zijn beste onthoudt in Brabant
wonende , en openbaerlijk metten vijand gehandelt hebbende
op de invasie vnn 't land van der Tholen, zijnde opten voors,
dienst van Sijpestein complice en 't recht van souvereiniteit ,
dat de generaliteit in Brabant gebruyct , als aan deze zijde
geen staaten hebbende, gefundeert gewecst, en van golijken de
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proceduyren jegens den spaenschen naeijer van Steenbergen ,
mede Brabant wesende , alhier gesonden : van andere proceduyren bij de generaliteyt gebruyct, ten ware wider y olk van
oorloge en de gevangens van oorloge, of andere in dienst van
de generaliteyt wesende of vuyt Vlaenderen, daer de heeren
stater' generael resort ende souvereiniteit gebruycken, aan Naar
zijn geresolveert, en heeft hij geen memorie.
Ende op 't geene voorgestelt zoude mogen worden, dat mijn,
heeren staaten van Hollandt en West-vrieslandt , hare gecommitteerde of hij die spreect, yet met de heeren gedeputeerden
van de heeren staaten van Utrecht alhier,, of ook tot Utrecht
zoude hebben gedaan jegens de naarder unie van Utrecht, ofte
quade interpretatie van den eed der heeren gouverneurs ,
hoofdcn , oversten , ritmeesteren , capiteynen en yolk van oorloge , daervan en weet hij in goeder eonscientie nyet ter werelt te spreecken , hebbende van de heeren staaten van Hollandt , haare gecommitteerden , gelijk ook van hem zelfs in
goede gewisse nyet anders verstaan , dan dat se seer religieuselijk hebben geaarbeyt ende gebesoigneert tot voorstand van
de voorsz. naarder unie in alle poincten ; de beseyndinge en
besoigne mitte heeren van Utrecht gefundeert geweest zijnde
op te navolgende redenen :
Eerst op 't versoek van hare Mo. E. gecommitteerden.
Ten tweede , op 't groot en notabel interest dat , tusschen
tagtig en negentig jaaren geleeden , de heeren staten van
Hollandt geoordeelt hebben , te hebben in de welstand van
de provincie , stad en steeden van Utrecht , meer als alien
de Nederlandse provincien te samen.
Ten derde , tot maintienement van de unie bij de keyserlijke
mat. Carolus qnintus , anno 1536 van de landen van Hollandt
ende Utrecht gemaact , ook met ordre dat se bij een gouverneur souden worden geregeert , tot onderhoudinge van goede
eenigheit en gebuyrschap.
Ten vierde , opte belooften bij de heeren staaten van Hollandt aan de heeren staaten van Utrecht anno 1577 gedaen
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belooft.
Ten vijfde, in consideratie dat de heeren staaten van Utrecht
door haare gecommitteerden haar in den laare 1578 mette
gecommitteerden van Hollandt hebben gevoegt, om in Gelderlandt te vorderen de naarder unie in den navolgenden jaare
tot Utrecht geslooten , daar bij de vereenigde landen merkelijk zijn gedient geweest.
Ten sesde , omme de zonderlinge groote moeyten , aarbeyt ,
en officien die de heeren staaten van Hollandt en West-vrieslandt, zoo door hem als andere hare gecommitteerden hebben
gedaan, omme te comen tot reparatie van de excessen in den
jaare 1586 binnen Utrecht tot groot nadeel van de provincie,
de stall en veele edele en notable gevallen, daartoe eyntelijk,
naar veele debvoiren in de jaaren 1586 , 87 en 88 gedaan ,
met assistentic van den grave van Meurs, dier tijt gouverneur,
geluckelijk te wege gebragt , mogten genieten haar behoorlijk
effect.
Ten sevende , omme de belooften bij de heeren staaten van
Hollandt ende West-vrieslandt aan die van Utrecht gedaan ,
omme de heeren staaten van Utrecht te doen genieten het effect van de poincten met zijn Pr. Exc. verhandelt op 't confereeren van 't gouvemement van deselve provincie.
Ten agtste, omme de groote m.oeyten en costen, anno 1610
gedaan tot redres van de commotie dier tijt ontstaan, te doen
genieten haar effect ; wesende daartoe te meer beweegt boven
alle de voors. reedenen , dat zij vaste hope hidden , dat volgende 't advys van den raadt van staate , (daarinne zij niet
verstaan hackle eenige veranderinge in de generaliteit gevallen
te zijn) de zaakc gevoegelijk zoude hebben geaccommodeert
geworden.
Ende aangaande den eed van 't yolk van oorloge , zoo van
de hoogste , hooge als andere conditien , can hij die sprecct
mette beste kennisse spreeken , als deselve ingestelt hcbbende
vuyt verscheyden voorgaande eeden , met wetende dat in den
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tijdt van 30 jaaren , als deselve ingestelt is geweest bij de
heeren staten generael , vuyt cragte van dyen yet antlers oyt
is gepretendeert , als 't gunt bij de nailer unie getracteert en
bij de samentlijke provincien aangenomen is geweest en tot
hare dispositie gestelt , . daarinne hij nyet en weet , dat de
heeren staaten van Hollant of Utrecht , nogte hare respective
gecommitteerden eenige veranderinge hebben gepretendeert.
Seyt voorts dat over de kerkelijke ordonnantie bij ordre van
de heeren staaten van Hollandt en West-vrieslandt in den
jaare 1582 en 1591 successivelijck ingestelt , hier voren verbaelt , mede gebesoigneert hebben de heeren presidenten van
den hoogen en provinciale raaden , de heer van Benthuysen ,
de heere Dirk van Egmont van der Nyenburch , de heer Banche, mitsgaders onder andere raetsheeren Casembroot, Foreest,
Wenssen , Leeuwcn ende andere , al bekende opregte religionsverwanten ende goede patriotten , die verstaan hebben volgens deselve ordonnantie de auctoriteit over de religie en religionszaaken de heeren van Hollandt te competeren , en dat
deselve veel ouder van jaeren waren als hij.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
Saterdaegs den IX Marty 1619 weder begeert te
examineeren den voorn. Johan van Oldenbarnevell , gevangen, ter presentee als voren, vuytgezondert den voorn.
here van Sweeten.
Seyt voorts , dat boven de publicque reedenen hiervoren tot
verdediginge van de actien van mijn heeren staaten van Hollandt ende West-vrieslandt , haare gecommitteerden ende hem
tot Utrecht gehouden , dat voor 't gemeen daarin considerabel is , dat de heeren staaten en regeerders van Utrecht nyet
en waren nog geconditioneert , nog geprct scribeert , nog gebannen, maar gehouden voor goede en getrouwe bontgenooten.
Dat hij ook nyet verstaan en hadde, eenige resolutie gcnomen
te zijn van precys commandement of proceduyren jegens 'mar
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to gebruyken , en voor hem in 't particulier tot verdediginge
van zijre advysen , dat hij een gebooren landsaet , notable
geerfde , en bij eerie van vassalagie , ook bij belooften in
't jaar 1590 op 't confereeren van 't gouvernement van zijn
Exc., tot haren beste verpligt en verbonden was.
En compt op 't stuk van de verseekeringe van de landen
en steeden in notable consideratie , dat in de leste drie regeeringen der landen in specie bedongen is XXXIIIJ jaeren
gepasseert en gestadig onderhouden , dat de steeden jegens
piraten en quaatdoenders geauthoriseert zijn schepen van oorloge te equipeeren , tot costen van de generaliteit , om de
quaatdoenders te vermeesteren , opdat het aan- ende afkomen
voor de steeden mogte vrij gehouden worden , ende dat ze
daarom 't zelve tot bewaarnisse van de steeden, publycke plaatsen van deselve en conservatie van de magistraten en inwoondors tegen alle foule ook wel bedongen zouden hebben, zooverre
zij eenigsints getwijfelt hadden aan 't recht ende gebruyk om
daar in naar hare discretie in alle occurentien to voorzien ,
wesende 't zelve recht en gebruyk ter alderhoogsten noodig ,
bijsonder opte landen en steeden aan de zee en opte rivieren
gelegen, zoowel jegens der vijanden aanslagen, als alien quaatwilligen, oproerte ende faction, die door 't gebrek van 't solve
recht hare aenslagen daarna zouden mogen aanleggen en in
't work stellen , die altemets gem dag , jae qualijk een vuyr
versuim toelaten , om datelijk remedie daar tegens te gebruyken. Alle welke reedenen en andere bij hem pertinenter ,
particulierlijkcr en breeder bij geschrifte to deduceeren, daertoe commoditeyt hebbende , hij verhoopt , vertrouwt ende versoekt , dat jegens hem geen extraordinaris rechters, jegens der
gemeene landen voorsz. nader unie , de hoogheyden , rechten
ende jurisdiction van Hollandt ende West-vrieslandt , mitsgaders de particuliere belooften aan hem gedaan, en zullen werden gebruict.
Endo alsoo bij de commissie hem voorgelesen anders schijnt
geordineert to zijn , en hij allenthalven daerbij zeer grootelijk
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en enormelijk geledeert , zoo is hij genoodigt daarvan bij
provocatie , supplicatie of andere regtmatige middelen , zoo
aan de heeren, die deselve gegeven hebben, als ook is 't noot
aan hare committenten , daar van redres en veranderinge te
versoeken , 't welk hij de heeren bidt en versoekt ten besten
te willen duyden.
En of hij zulks niet en conde impetreeren , als hij vastelijk
verhoopt jae , zoo is zijn vertrouwen en ootmoedig versoek ,
dat van de kennisse en judicature van zijn persoon en actien
willen abstineeren ofte mogen geweert worden , die met woor•
den , werken of andersins getoont hebben zijne capitale vijanden te weesen , daarvan hij alsdan pertinente verclaringe zal
overleveren en bewijs doen ; vertrouwende en ootmoedelijk
versoekende, dat in zulken gevalle 't hof van Hollandt, of den
hoogen raede, of beyde de collegien te samen, van de regtmatigheid en gefundeertheyt van dyen mogen kennisse nemen en
judicature doen. Dan hout generalijk daar voor alien dengeenen die geseyt of toegestaan hebben , dat hij voor of na
de treves totten dage van 't arrest op zijn persoon , metten
spangiaerts , den eertshertogen, den marquis Spinola of yemant
van Bier zijne , verstant zoude gehad hebben , van den selven
gelt , geltswaarde of beloofte ontvangen , en daeromme yets
gedaan of gelaten , alzoo hij 't zelve hout voor openbare valsheyt , smadelijcke en schelmse leugenen en den zeggers en
toestanders van dien voor zulke ; bereyt zijnde 't zelve bij
alle geoorlofde en convenable middelen te mainctineeren tot
verdeediginge van de waarheit en zijn eer,, voor hem en den
zijnen.
Verclaart voorts heyliglijk voor Godt Almagtich , voor de
heeren staten generael ende van Hollandt ende West-vriesland,
dat opregtelijk ende getrouwelijk zijne actien in de religionszaaken alleenlijk hebben gesterckt tot Godes eere ende versterkinge van de religionsverwanten , ende concequentelijk
tot meerder dienst ende versekeringe der landen en steeden ,
hcbbende allecnlijk geerne gesien , dat in de hoogwigtige en
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misterieuse materie van de predestinatie en gevolge van dyen,
de gemoederen van veele predicanten en ettclijk duysent goede
ingesetenen van de landen in gerustigheit hadden mogim gestelt werden , onder goede christelijke bcpalinge jegens elle
excessen , daartoe hij tot bewijs van zijn opregt gemoet al
in November 1611, naar dat de conferentie gehouden geweest was, eon project heeft ingestelt gehad , genoeg near de
begeerte van de contreremonstranten.
Dat hij bedugtende , dat Adolphus , predicant tot Alcmaar,
eenige excessen in 't hooft hadde , bij do heeren van Alcmaar
heeft geaorbeyt om denselven van stool to helpen , gelijk hij
met groote moeyten ook voor cenen tijd heeft to wege gebragt , maar is daarna tegens zijn advys weder in dienst
bcfecomen.
Dat hij daarna van nyeuws motto heeren van Alcmaar gehandelt heeft opt verlaten van denselven , maar 't solve nyet
jegenstaende alle mogelijke debvoiren, nyet en heeft connen to
wege brengen.
Ende in 't jaar 1617 , near dat hij op 't vnytgeven van
sijn boecksken , geintituleert : vera et mera theologia , hier in
den Hage bij de heeren staaten beschreven en bij de commissarissen hem gehoort hebbende , geadviseert zijnde , dat hij
van zijnen dienst zoude worden gesuspendeert , hij bij alle
middelen geaorbeyt heeft , tot zijn absoluyt deportment , als
ook geschied is. 'T welk daartoe dient , dat de heeren mogen volcomelijk verstaan, dat in zijn magt nyet en is geweest
de zaake to regten naar zijn goede meeninge, daartoe hij ook,
des noot zijnde, zal connen bewijsen, dat hij bij elle gelogenheit den remonstranten verrnaant 'weft hen to wagten van
alle excessen , ofte dat bij alle mogelijke debvoir zoude doen
daarjegens.
Hebbende de ordre , die de heeren magistraten met advys
van de kerkenraedt tot Dordrecht dear jegens ingestelt hadden , met alle middelen geaar'oeyt to doen arresteeren naar
hear eygen goetvinden , gelijk ook gesehiot is ; ende zoude
II D. 2 St.
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sneer andere debvoiren tot dien eynde mogen met waarheit
verhalen.
Lestelijk verclaart , dat in reguard van de beleydinge van
's gemeen lands zaaken , zoo in de generaliteyt - als in de
vergaderinge van Hollant , hij opregtelijk , vromelijk en getrouwelijk naar zijn vuyterste vermogen geaarbeit beeft , omme
de oude loffelijke en duyr vercreege ende gedecreteerde vrijen geregtigheden , privilegien en loffelijke gebruyken der landen, eensamentlijk de wettelijke regeeringe derselver ende
steeden van dyen , daar onder Godt de Heere Almagtig de
landen zoo merkelijk gezegent heeft , te helpen conserveeren ,
en zijn P. Exc. in zijne beleydingen en auctoriteyt bij ale
mogelijke middelen te secundeeren , ook deselve auctoriteyt
wettelijck bij alle gelegentheyt te helpen vermeerderen. Versoekende en biddende , dat in het exaniineeren van zijne action daarop goedertieren insigt ende regard mag worden
genomen ; ende dat onvermindert zijne verclaringe Kier boven
gedaan , en zonder prejuditie van deselve hij mag verstaan ,
wat men tot zijnen laste hem zal willen vragen , daar op
hij verhoopt goede antwoorde te geven.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
Examinatie gedaen in 's Gravenhage , 's maendaechs
den lien Marty 1619 van den persoon van Mr. Johan
van Oldenbarnevelt, gevangen , deur de fiscalen Duyek
Leeuwen ende Silk, ter presentie van d' heeren Voocht ,
Essen , Cromhout , Junius , Couwenburch, Rosa, Mu,ys,
Meynertsz , Broechoven , Pauw , Schagen , Bru,ynings ,
Scotte , Ploos , Salmius , Sandius , iitsma , Sloot ende
Sewer.
1.
Of nyet waaragtig en is , naar dat den griffier Aerssens
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van pater Neyen ontvangen hadde de ghiften die bekent zijn , denselven griffier hem genoemt heeft twee
personen , die mode eenige ghiften ontfangen hadden ?
Verclaart zulks van den griffier Aerssens nyet verstaen te
hebben , maar dat hem dunet dat Aerssens hem zeyde , dat
hij hem liet dunken , dat hij van pater Neyen of Crauwel
verstaan hadde , dat zij nog eenige presenten hadden , om
aan andere te presenteeren.
2.
Of nyet waaragtig en is , dat hij gevangen op ten selven
Aerssens begeert heeft, dat hij de zaake ende de namen
van deselve twee personen stille houden en nyet voortzeggen en zoude ?
Seyt peen.
3.
Of hij gevange tegens denselven Aerssens nyet en zeyde,
dat hij gevangen daarna zoude verneemen ?
Seyt daar of geen memorie te hebben.
4.
Of hij gevangen daar naar tegens denselven griffier Aerssens nyet en heeft geseyt , dat hij naar de zaake yen.
nomen hadde , en bevonden hadde waaragtig te wesen
dat zij ghiften van den vijand hadden genoten ?
Seyt daarvan gantsch nyet te weeten.
5.

Wie deselve twee personen waren ?
Seyt als voren,
14*
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6.
Welke de ghiften waren die de griffier Aerssens hem gevangen zeyde , dat den pater commissaris of Crauwel
nog hadden, om andere merle te beghiftigen ?
Seyt , dat Aerssens ontfangen hadde een diamant ende een
obligatie van Spinola , ende dat hij vuyt Aerssens verstonde ,
dat hij hem liet dunken , dat se nog eenige diamanten hadden om to vereeren aan andere ; ende dat hij die spreect, naar
dat Aerssens van Delft gecomen was en hem toonde de
ghiften van pater commissaris ontfangen, dat hij terstonts met
Aerssens gegaan is bij zijne Exc. , ende aan deselve geopent
en getoont , 'tgeen Aerssens van pater commissaris ontfangen
hadde , met versoek dat zijn Exc. zoo wel den diamant als
de obligatie zoudc willen neemen in zijne bewaringe , opdat
men daar mede , (zoo verre als in de handelinge bedrog zoude
bevonden worden te schuylen) de handelinge of breeken en ,
met 't publiceeren van die onbehoorlijcke proceduyren , deser
landen zaaken te beter justificeeren zoude.
7.
Of hij gevangen den voors. griffier Aerssens nyet versogt en heeft van de voors. presenten pen openinge
aan zijn Exc. te doen ?
Seyt neon , geensins , maar dat op te zelve vuyre als hij
hem daarvan openinge heeft gedaan , hij terstonts met hem
bij zijn Exe. is gegaan.
8.
Of hij gevangen aan denzelven Aerssens nyet genoemt en
heeft vier personen, aan dewelke hij 'tselve in confidentie zoude mogen te kennen geven ?
Seyt, hem dat nyet te gedenken , maar dat hij hem laat
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voorstaan , naar dat de openinge aan zijn Exc. gedaan was ,
Aerssens in bedenken gegeeven te hebben , of nyet goed en
zoude wesen tot zijne decharge , dat hij daervan openinge
zoude doen aan eenige gecommitteerden , onder beloofte dat
se de zaake zoude willen secreet houden , ter tijt toe dat men
met voordeel en tot dienste van de landen , de zaaken zoude
mogen openbaren.
9.
Of den griffier Aerssens , ontboden zijnde bij den pater
commissaris tot Delft te comen , of yemant te zeynden , hem gevangen dat nyet en heeft gecomuniceert ,
aleer derwaerts te gaen of te zeynden ?
Seyt , dat hem dunkt jaa , met zulken verstande en besprek ,
dat, hij van 't gunt hem aldaar bejegenen zoude , openinge
zoude doen omme 't selve aan sijn Exc. of aan de heeren
Staten generael te verclaren.
10.
Of hij gevangen vuytten griffier Aerssens doen verstaande,
dat hij zulks zijn Exc. mede wilde te kennen geeven ,
denselven zulks nyet en heeft ontraden en verzogt ,
dat hij 't zelve liever wilde te kennen geeven vier
persoonen die hij hem noemde ?
Seyt daarvan geen memorie te hebben.
11.
Of hij gevangen anno 1602 , 't leger leggende voor den
Graaf , cen secreete vergaderinge geleyt heeft , ende
daer geopent , dat zijn Exc. stonde naer de souvereiniteyt deter landen ?
Seyt hem zulks nyet te gedencken , cock 't solve nyet to
connen geloven.
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12.
Of hij gevangen daar nyet mede voor en sloeg eon stilstant van wapenen metten vijand to maken , daar bij
deselve van Oosteynde en wij van den Grave wijken
zouden ?
Seyt , dat hem zulks nyet wel en gedenct , maar dat hij
bemerkende het beleg van Oosteynde zoo costelijk voor de
landen te vallen , zoo wel in 't verlies van veel duysent soldaten door de rigour van den oorloge als andersins , en dat
de costen extraordinairis zoo hoog liepen , dat die voor de
landen ondragelijk , naar zijn oordeel , waren te continueeren ,
en dat op 't outset van Oostende zeer groote en exorbitante
eosten, zoo met ligtinge van nieuwe ruyteren en soldaten , als
ook trein van wagons die zeer menigfuldig waren , en andere
notelijkheit tot zulken expeditie waren gedaan en het dessein
gebroken , hij in zijn gemoet voor de landen dienstelijk zoude
gevonden hebben , zoo verre men dat jaar aan beiden zijden
zoude hebben connen to wege brenaen
) dat 't spaansche leger
b
van Oostende , en 't leger deser landen ook gescheiden hadde
mogen worden ; maar of hij daarvan eenige openinge zoude
hebben gedaan, dat en weet hij nyet.
13.
Of hij gevangen bij den overleden heer van Warmont
dier tijt nyet en is berigt geworden van eenige discoursen bij den tresorier Valck opt voorsz. stuk van
de souvereiniteyt gehouden ?
Seyt hem dat ook nyet te gedenken , maar nyettemin waar
to weesen , dat de tresorier Valck naar zijn beste onthout in
't jaar 1600 of 1601 , daarop eenige besoigne heeft gehouden
of gedaan gehad.
14.
Of hij gevangen, naar de doot van den tresorier Kinsehot,
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nyet diverse minuten van brieven becomen en heeft
vuyt desselfs comptoir , op 't voorsz. subject van de
souvereiniteyt tusschen hem Kinschot en den tresorier
Valek geschreven ?
Seyt , dat hij meynt , dat hem eenige minuten dies aangaande gelevert zijn.
15.
Bij wien deselve hem zijn gelevert geweest ?
Seyt , dat hij meent dat se hem gelevert zijn bij een swager van de huysfrou van Kinschot , die desselfs huysfrouwen
suster getrout hadde , en vuyt Zeelant was.
16.
Of deselve vuyt, hem zelven die minuten aan hem ge-

vangen leverde of op 't begeeren van hem gevangen ?
Seyt , dat deselve vuyt hemzelven , zonder eenich vcrsoek
van hem die spreect , zulks gedaan heeft.
17.

Of hij gevangen anno 1608 nyet nog geleyt heeft een
secreete vergaderinge, ende daer gelezen de voors. minuten van de brieven , ende daar bij de gedeputeerden
van de steeden ingebeelt , dat zijn Exe naar de souvereiniteyt stonde ?
Seyt , dat hem gedenkt , dat in 't selve jaar bij de heeren
staten van Hollandt ende West-vrieslandt, ziende datter extraordinairis debvoiren gedaan werden omme te beletten den
voortgank en succes van de handelinge van de troves , en
dat zijn Exe scheen bij anderen buyten de vergaderinge beweegt te zijn , omme tot lien eynde aan de steeden van Hollandt en West-vrieslandt te scrijven van het misnoegen en
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handelinge , bij de heeren staaten van Hollandt en West-vrieslandt goedgevonden is eenige vuyt de edelen en de principaalste steeden te committeeren , omme de redenen in deselve
brieven vervatet ende 't gunt op die materie totter landen
dienst behoorde geexamineert te worden , rijpelijk te overwegen. Endo dat in deselve vergaderinge, naar zijn beste oathout , eenige openinge van 't geene diesaangaande zoo wel hem
bejegent als tusschen de heeren tresoriers Kinschot en Valck
en ook in Engelandt gepasseert was , alleen met naact verhaal van 't geene gepasseert was , zonder de gedeputeerden
van de steeden diesaangaande yets in to beelden , dan dat ze
van 't gepasseerde zelfs zouden oordeelen 't gunt zij goedvonden , en alzoo der landen dienst bevorderen.
18.
-Welke 't geene is dat desen aangaande in Engelant is
gepasseert?
Seyt , dat naar zijn beste onthout de heere tresorier Valek
zonder eenige kennisse van hem die spreekt aan de heere
Caron heeft ordre gegeeven, om op die materie to sundeeren
de goede meeninge ende intentie van de co. mat. van Engelandt , en dat deselve coninginne daerop eenige consideratien
gemoveert hadde , dat zulks nog voor de landen , nog voor
zijn Exe nyet en zoude weesen dienstig.
19.
Waeromme hij gevangen geweygert heeft aan zijn Exc. ,
coinende in de vergadering van de heeren staaten van
Hollandt , te openen 'tgeene desaangaande in de secreete communicatie was verhandelt ?
Seyt , dat hij zonder ordre van de heeren staaten van Hollandt en West-vrieslandt , die 't6clve aangink , daarvan geen
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openinge en condo doen , en dat deselve heeren staaten tenselven dage eenige vuyte edelen en steeden gecommitteert
hebben , omme zijn Exe . to onderrigten van de gelegentheyt
van de zaake, en dat jegens der landen vrij- en geregtigheid
en gedanen eedt, de zaake buyten de gecommitteerden nyet en
hadde behoort ontdect te worden , en dat daarop de zaake
gebleven is zonder eenig verder ondersoek , naar zijn beste
onthout.
20.
Of hij gevangen meent dat de vrijheit en geregtigheit
van de landen toeliet , eon lidmaat van 't land , zoo
hog in de zaake geinteresseert , alzoo in eon secreete
vergaderinge te mogen denigreeren ?
Seyt , dat zijne meeninge , nog ook van heeren edelen en
de gecommitteerden van de steeden daar mode nyet en is geweest hooggedagte zijn Exe to denigreeren , maar geoordeelt
reden to weesen , dat 't geene de landen zoo hooglijk aanginge en betreften in die difficile gelegentheit van 's lants
zaaken wel te overwegen , ende tot der landen en zijn Exp.
dienst te gebruyken.
21.
Dewijle de communicatie bij die brieven en 't gunt hem
gevangen bejegent was , ende in Engelandt ook gepasseert was , alle to samen zaaken zijn die lange geleeden waren , wat dienst het voor de landen of zijn
Exe. doen condo dat alles in lien tijt op to halen ,
anders om. zijn Exe. in bedenken to brengen ?
Seyt , dat zijns oordeels den dienst daarin gelegen was ,
dat zoo wel de heeren staaten als zijn Exe. conden verstaan
en overwegen (bijzonder daar bij gevoegt zijnde tgeene zeer
corts voor 't daar 1608 op die make voorgebragt was , vuvt
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Vrankrijk bij Franehoys Aerssens , dier tijd am.bassadeur) ,
dat notelijk en dienstelijk was, zo wel voor de landen als zijn
Ex. , dat het vuyterste werde versogt omnie , bij continuatie
van besoigne op to handelinge van de treves , to zien of
men tot een godlijke , eerlijke en verseekerde vuytcomste de
zaake konde brengen , gelijk door Godes genade en goede
debvoiren eintelijk to wege is gebragt.
22.
Of hij gevangen nyet diverse gedeputeerden van provin_
cien en steeden ingescherpt heeft dat zijn Exe . naer
de souvereiniteyt der landen stonde P
Seyt , dat hij aan nyemant bij zijn gedenken heeft gezegt
of geopenbaert , dat zijn Exe . naer de souvereiniteyt der landen stonde , maar ziende en bemerkende langer als Brie jaaren geleden , dat de zaakcn naar eon apparente veranderinge
scheenen to willen loopen , dat hij in 't publyck in de vergaderinge van de heeren staaten van Hollant en Westvrieslandt,
de heeren edelen en steeden heeft verzogt en eernstelijk gebeeden op alles rijpelijk to willen letten , ende haer rondelijk
ende openlijk to verclaren of se misnoegen in de regieringe
hadden , en ingevalle ja , wat veranderinge dat se zouden ordentelijk begeeren , hebbonde hij die spreect de heeren edelen
daartoe helpen disponeeren , dat zij hen tot alle ordentelicke
middelen wilden bequaam waken ; ende dat wel mag wesen ,
dat hij aan eenige in confidentie geopent heeft eenige advijsen
en propoosten van dat bij andere zulks voorgeslagen werden ,
om to verstaan haar inclinatie daar op , maar nyet met intentie om zijn Exe . diesaangaande bedenkelijk to maken , widemael zijn Ex. zelfs hem noyt daarvan en heeft gesprooken
dan in 't jaar 1617, op eenige openinge bij hem aan zijn Ex e .
van zulke gerugten gedaan , van dezelve verstaan zulks zijn
meeninge nyet to wesen, als hij insgelijks verstaan heeft vuyten
monde van zijn genade mijnheer graaf Willem.
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Of hij gevangen aan den secretaris Ledenberg en den
heere van Moersbergen zulx nyet en beeft gezegt ,
mitsgaders ook aan den heere van Mijdregt?
Seyt bij zijn kennisse aan hemlieden nyet gesegt te hebben dat zijn Ex e. daar na zoude tragten , maar dat wel snag
wesen , dat hij aan deselve of yemant van heml. gecommuniceert heeft de advijsen en spraaken , die daarop gegeeven
waren en gingen.
24.
Bij wien ofte aan wien die advijsen gegeeven waren en
de spraaken gingen , en hoe die luyden.?
Seyt , dat hij meent te voren verclaart te hebben , en ook
aan zijn Exe., dat bij een engelsman, wonende over Hondius,
gesegt was, dat hij van de contreremonstranten , tot Hondius
vergaderende , zoude verstaan hebben , dat se onder anderen
tot haar contentement verstonden , dat men zijn Ex e. graaf
van Holland zoude maken , dat ook bij eenige libcllen, en
geschriften in de naaste drie of vier jaaren daar toe scheen
getragt te worden , ook dat hij in 't lopende jaar van 1618
heeft een advijs vuyt Vrankrijk ontfangen gehad , daar bij
secreetelijk geadviseert worde dat der contreremonstranten
meeninge zulx was.
25.
Tot wat eynde strecken conde , dat hij gevangen aan
den secretaris Ledenberg en de heeren van Moersbergen en Mijdrecht geopent heeft de voors. advijsen en
spraaken , dewijle deselve maar en raacten de provincie van Hollandt en nyet van Utrecht ?
Seyt tot gee pen anderen eynde als om ingevalle de zatticat
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daartoe zouden comen , dat zijns oordeels best zoude geweest
zijn , daartoe ordentelijk volgende der landen rechten in tijds
te procedeeren , dan de zaaken bij disordre en confusie daartoe to laten comen , gelijk in andere rijken en landen zoo
van ouden tijden als bij de onse dikwils is gebeurt , ende
dat volgende de naarder unie zulks nyet en conde geschieden
van Hollandt alleen , maar generalijk bij alle de provincien
zoude behooren gedaan te worden , alsoo deselve naarder unie
expresselijk daarop gefundeert is , dat de vereenigde landen
bij den anderen ongescheyden gehouden moeten worden.
26.
Hoe dan die van Hollandt en Zeelant de delatie van de
graafschappe hebben connen doen aan den beere prince
h. m., dewijle de unie al voorheenen gecontracteert was?
Seyt , dat naar zijn verstant , als in den jare 1580 de 't
samentlijke vereenigde landen goetvonden metten hertoge van
Anjou te tracteeren op te delatie van de souvereiniteyt , bij
de andere provincien bewilligt en geconsenteert is , dat Hollandl en Zeelandt zouden blijfven als se waren, en dat daarop
brieven van renverse bij den hertog van Anjou waren gepasseert , dat hooggedachte zijne pr. Ex e. zoude hebben de landen van Hollant en Zeelant , mits dat dezelve den hooggemelten hertog en de generaliteit zouden erkennen in 't stuk
van 't maintienement van de privilegien en rechten , de contributieti en de unie.
27.
Of, hij gevangen aan den heere van Mijdrecht nyet gesegt en heeft , dat hij wel wiste, dat zijn Ex e. stonde
naer de souvereiniteyt , en van hem gevange begeert
hadde , hem daartoe te vorderen ?
Seyt geen gedenkenisse to hebben , dat hij zulks zoude ge-

zeyt hebben , alzoo zijn Ex. zulke openinge noyt aan hem gedaan of gevordert heeft , maar wel eenige van zijne raaden.
28.
Of hij gevangen op Vuytenbogaert nyet begeert en heeft,
dat hij zijn Ex. zulks voorhouden zoude , met presentatie , dat hij gevangen daartoe zijn vuyterste debvoir
zoude doen indycn zijn Ex. tot zulx geinclineert ware?
Seyt hem wel te gedenken , dat hij aan de raaden van zijn
Exc. hem int bijzonder van deze zaaken sprekende, geseyt heeft,
dat zooverre zijn Ex. hem van de zaake zelfs beliefde te spreeken , en zijne , die spreect , redenen zoowel voor der landen
als zijn Exc. dienste gehoort hebbende, zoude begeeren dat hij
de zaaken vorderen en proponeeren zoude , dat hij zulks met
eernst en affectie zeer geerne zoude doen , maar nyet succedeerende dat zijn Exc. zoude believen de pant daaraan te houden ,
dat hij van zijnen dienst zoude mogen worden ontslagen en
vuytte landen mogen vertrecken, ende dat hij meent dat Vuytenbogaert deselve zijne antwoorden verstaan hebbende , hem
die spreect daarvan gesproken heeft , en dat hij bekent heeft
zulke antwoorde gegeven te hebben , ende dat hij wel van
herten weuschte ende begeerde zijn Exc. goede meeninge daar
op te mogen verstaan, zonder dat hem gedenct , dat hij Vuytenbogaert versogt heeft , zulks zijn Exc. te willcn aandienen.
29.
Of hij gevange int jaar 1618 van den ambassadeur Lan.gerack nyet een secreten brief op dat subject en heeft
ontfangen ?
Seyt jaa, op 't subject dat een heer van qualiteyt in Vrankrijk hem geseyt hadde , dat de contreremonstrantsche partije
van de landen, in hare magt wesende, zijn Exc. wilden makes
prince of heer , of diergelijke woorden.
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30.
Of hij deselve missive nyet aen diverse gecommitteerden
van de steeden ende ook aan Grotio en heeft gecommuniceert , ende tot wat eynde ?
Seyt , dat hij gelooft deselve eenige gedeputeerden van de
steeden ende ook Grotio gecommuniceert te hebben, ten chide
indien de inclinatie daartoe zoude mogen wesen , dat de take
ordentelijk ende nyet bij confusie of disordre zoude mogen
gehandelt worden , omme de landen en zijn Exe . beide den
besten dienst te doen.
31.

Waeromme dien brief nyet mede gecommuniceert en is
geweest met zijn Ex e . ?
Seyt , dat ten tijde van de receptie zijn Ex e . naer zijn onthout in den Hage nyet en was , en dat hij hadde gemerct te
voren , dat zijn Ext. ongeerne van die zaake van hem die
spreect hoorde , en ook dat den brief een andere clausule
meedebragte zijns oordeels voor de landen zeer considerabel ,
ende daarom ende mits zijne gestadige debiliteit sedert dien
tijdt nyet dienstig en vonde.
32.

Of hij gevangen nyet zelfs dien brief geprocureert en
heeft aan den heere van Langerak ?
Seyt neen.
33.

Of alien de voors, openingen aan de gedeputeerden van
de steeden en de provincien nyet alle gedaen en zijn
met dien inzigte om zijn Exe. daarmede verdagt te
maken ?
Seyt, dat zijne meeninge is geweest , daar mede zijne Exc.

— 223 —
nyet te brengen in bedenkinge , maar to verstaan de inclinatie, en daar naa to letten wat dienstelijxt was voor de landen
en voor zijn Exe.
34.
Of dezelve openingen n' yet en zijn geschiet , op dat de
provincien en steeden d'actien van zijn Ex e, verdagt
houdende , contregaarreeren (sic) zouden ?
Seyt geensins , maar dat hem gedenct , dat hij aan eenige
van de gedeputeerden van de steeden de contreremonstrants
opinion meest toegedaan , aan dewelke hij de openinge heeft
gedaan, naar zijn beste onthout heeft geseyt , zoo verre als
zulks zouden goedvinden, dat zij 't selve zouden willen openen,
en dat hij hem naar haar advijsen ende goedvinden naar zijn
vuyterste vermogen zoude gedragen , en dat hij oversulks de
meeste communicatie daar van heeft gedaan mette heeren van
Dordrecht , van Amsterdam en van Enkhuysen.
35.
Of hij gevangen aan Ledenberg nyet geseyt en heeft ,
dat zijn Exe . geen landsaten en beminde, en nog minder doen zoude als hij prince ware ?
Seyt daar van geen memorie te hebben.
36.
Of d' overleeden hoer van Busenval hem gevange nyet
geseyt en heeft , dat hij zijn Ex e . wil serieuselijk gesundeert hadde op dit stuk van de souvereiniteyt , en
dat deselve hem geantwoort hadde , dat hij hem liever
precipiteeren wilde van den haagschen tooren ?
Seyt naar zijn beste onthout zulke of gelijke propoosten
van wijlen den heere van Buzenval verstaan to hebben , to
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weten dat zijn Exe . hem hover wilde precipitecren van den
haagschen toren , als de graafschap van Hollandt aanneemen
op te conditie tusschen hooggedachte heere prince van Orangien, zijn Exe, heer vadcr, en de heeren staaten van Hollandt
code Westvrieslandt gemacct.
Was geteckent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
Eodem die tiaar den middag , ter presentie als voren,
weder geexaniineert den

V00111.

Barnevelt,

37.
Of nyet waaragtig en is dat Grotius gaande naar Engelant, om de zaake van de Oostindische comp., hij gevangen denselven gelast heeft aldaar onder de theologanten te sundeeren hoe hen smaakten d'opinie van
Arminius ?
Seyt dat hij hem laet dunken , dat Grotius hem aansprekende opt aannemen van die reyse , hij aan denselven versogt
heeft , dat hij zoo bij zijne Mat. zoo de gelegenheyt zulks
presenteerde , als bij eenige voorname bisschoppen of theologanten de regte gelegentheyt van de religions differenten in
deese landen zoude willen te kennen geven , ende haare goede
meeninge daarop sondeeren ende ondersoeken , want alsoo de
resolutie van mijn heeren staaten maar provisioneel en was ,
zooverre daarop onderrigtinge ware gecomen van Bier pant
van eenige defecten of andere swarigheden in deselve , daarop
zoude mogen gelet en gedaan worden naar behooren, tot meesten dienst der landen en ruste der kerken en gemeenten.
38.
Oft selve nyet en geschiede om gesondeert hebbende derselvcr opinien , in tijden en -wijlen te weeten van wien

men wat gocts voor die zaake zoude hebben to ye:wagten ?
Seyt dat principale meeninge is geweest van haar gevoelen
beregt to mogen wesen , ende dat het ander ook na gelegentheyt daar vuyt zoude hebben mogen volgen.
39.
Of Grotius hem gevangen nyet mondelinge of scriftelijk
gerefereert heeft , dat den bisschop van Eli en den
deken van S. Pouwels de voorsz. openie wat toegedaan
waren?
Seyt dat hij geen vaste memorie daar van en heeft, dan dat
hij evenwel naar zijn beste onthout hem laat bedunken van de
heer Grotius scriftelijk en op zijn wedercompste mondelinge
verstaan heeft , dat de heer Casabonus en eenige bisschoppen,
zonder dat hij de namen perfectelijk zoude weten to verciaren,
gem zwarigheit en hadden gevonden in de tolerantie van de
vijf poincten , immers geen merckelicke.
40.
Of hij gevange in den jare 1618 nyet geschreven en heeft
aan de heere Caron, ten eynde procureeren zoude dat
den voors. bisschop van Eli ende bisschop van St. Pouwels doen tot ander bisdommen gepromovecrt , alhier
tot de synode naetionael mogten gezonden worden ?
Seyt dat hij hem laat dunken , dat hij in de maand van
:Mei of Junij lestleden, vindende de zaaken daarna gedisponeert
to zijn , dat of in provinciael synode van Hollandt en Westvrieslandt ofte van een nationael, eenige bisschoppen, prelaten,
of theologanten vuyt Engclandt verzogt zouden worden , om
de religions differenten ten besten to helpen accommodeeren ,
hij aan Caron bij brieven vcrsogt heeft , daar aan de pant to
willen houden, dat moderate, vreedsamige en geleerde personen
15
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molten worden gezonden , ende dat wel snag weesen , dat hij
eenige zoude hebben mogen genomineert, zonder dat hij 't zelve
vast can seggen.
41.
Waarommc hij gevangen meent hem vrij gestaan to hebben
dienaangaande de publique ministers van de generaliteit
anderen last to geeven als de heeren generael gedaen
hadden ?
Seyt aan Caron geschreven to hebben als advocaat en velgende den last van mijn heeren van Hollandt, omme bij alle
gelegentheit de publycke ministers van mijn heeren de staaten
generael wesende ook ministers van te heeren van Hollandt ,
en hare tractementen meest bij deselve betaalt • werdende , to
instrueeren tot vorderinge van de resolutie en goede meeninge
van deselve heeren van Hollandt , en dat hij nyet en meent,
dat de qualiteyten bij hem voorgestelt eenigsins strijden motto
meeninge van de heeren Staten generael, en zoo 't zelve maar
particuliere advysen zijn , zoo weet een publyck minister hoe
de zaaken ten meesten dienste beleyt konnen worden, en meent,
maar twijfelt nyettemin , dat zijn brieven al geschreven zijn
geweest eer de publycke brieven afgesonden zijn geweest , en
dat hij nog hoope hadde , dat bij een provinciaal synode van
Hollandt en West-vrieslandt bij assistentie van kerkelijke personen, nyet alleen vuyt de ander° provincien , maar ook vuyte
nagebuyrde gereformeerde rijken en landen de questie zoude
hebben geaccommodeert mogen worden.
42.
Of hij gevangen daartoe speciale last van de hceren staa-

ten van Hollandt heeft gehadt ?
Seyt dat zijn generalen last om alle resolutien van mijn heeren staaten van Hollandt en West-vrieslant bij bequame midde-
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len te doers goedvinden , daartoe naar zijn oordeel genoeg was,
gelijk hij in XXX jaren zulks altijt ppractiseert heeft, zonder
dat hij west van eenigen anderen speeialen last.
43.
Of hij van 't gent hij dienaangaande aan de Meer Caron
hadde geschreven , aan de heeren staten generael ofte
van Hollandt eenig particulier rapport heeft gedaan P
Seyt in de generaliteit in XII maanden voor 't arrest op
zijn persoon gedaan , maar tweemaal geweest te zijn , en
dat hij oversulks aldaar geen rapport gedaan en heeft ; gedenct ook nyet , dat hij aan de heeren staaten van Hollandt
in 't generael daar van rapport heeft gedaan , alzoo hij van
zulke advysen, daar van de vuytcompsten onzeeker zijn , nyet
gewoon en was yets te rapporteeren , voor dat hij advys ontfangen hadde wat daarop apparent is te geschreven : dat hij
oversulks meent de brief van Caron responsive op te zijne ,
houdende dat de coninck goede vreedsarnige luyden zoude cornmitteeren , die de zaake tot vreede en eenigheit zouden helpers
bereyden , de heeren staaten van Hollandt heeft gecommuniceert , naar zijn beste onthout.
44.
Of hij nyet aan Arminio en heeft geseyt dat hij zoude
willen wagten tot naar 't besluyt van de treves , dat
men alsdan met voile leden op zijn zaake zoude letten ?
Seyt dat hem nyet en gedenkt zulks aan Arminio gese)t
te hebben , zoo hij metten zelven zeer weinig gesprooken , en
hem geen viermaal in zijn huis gesien en heeft , maar dat hij
nyettemin wel gelooft , dat hij in het jaar 1608 aan hem of
aan eenige predicanten, zoo remonstranten als contreremonstranten , gezeyt mag hebben , dat mits de besoigne en handelinge
van de treves 2 en dat de Spaansche commissarissen alltier
15*
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waren , de tijd onbequaam was van op de religions differenten to besoigneeren , dan dat deselve zaaken afgedaan zijnde , daarop gelet zoude worden naar behooren , of diergelijke
woorden.

45.
Of nyet waaragtig en is , dat de remonstranten int begin
genegen wesende hare zake te brengen aan een nationals synode , hij gevangen hens. 't zelve heeft ontraden
gehad ?
Seyt hem 't zelve nyet te gedenken.
46.
Of hij deselve remonstranten nyet geraden en heeft haar
to addresseeren aan de heeren staaten als hare overheyt
en aldaar haar remonstrantie over te geeven P
Seyt hem nyet wel zulks te gedenken , maar dat hij nyettemin meent wel onthouden te hebben , datter geclaagt werde,
dat Arminius en de remonstranten haar gevoelen nyet en wilden
openbaren , en dat zij daarmede haare zaake suspect maacten,
van veel swarigheden die zij zouden willen moveeren , en de
gerugten gingen , dat zij veele veranderinge in de religie begeerden , dat hij daaromme henlieden geseyt heeft , dat zij wel
zouden doen haare meeninge claarlijk to openen , en zoo weinig zwarigheit te moveeren als eenigsins doenlijk was , en zij
met goede conscientie conden verdedigen, naar Godes H. woord;
ende mag wel zijn , dat hij haar geseyt heeft , dat zij haar
verclaringe aan de heeren staaten zouden willen overleveren , zonder dat hij 't selve zekerlijk weet , maar west wel 't
zelve geschiet to zijn naar dat de conferentie tusschen Gomarum
en Arminium met hare assistenten in de vergaderinge van
Hollandt en West-vrieslandt gehouden was geweest.
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Of hij gevangen nyet nominatim Vuytenbogaert en heeft
geraden afstand te doen van 't versoeck van de synode,
of hem daar toe to begeeven , maar te ',man
aan de
b
heeren staaten ?
Seyt hem 't zelve nyet to gedenken.
48.
Of hij gevangen dien volgende de remonstrantie van de
remonstranten nyet en heeft ontfangen , voorgedragen
en resolutie daar op gevordert ?
Seyt de remonstrantie ontfangen en geleesen to hebben ,
maar alzoo ten tijde als die gepresenteert worde in de vergaderinge van de heeren staaten van Hollandt en Westvrieslandt
volgende de beschrijvinge gedelibereert zoude werden opt houden
van een provinciaal synode , hij deselve een goede tijt opgehouden heeft te presenteeren en voor to loosen , op hope dat
tzelve synode en daar mede de zaake gecommuniceert , en daar
na naarder op gelet en gedaan te worden naar behooren; maar
dat de steeden nyet connende accordeeren in de forme vant
zelve synode to houden , hij de remonstrantie in de vergaderinge van de heeren staaten voorgelezen heeft , en dezelve gelesen zijnde , een yegelijk verblijt was , datter geen ander swarigheyden gemoveert en worden , zulks dat een yegelijk aannam
dezelve bij copie in den baron to commuuiceeren , en binnen
zekeren tijd daar op gelast to comen , ende dat alzoo naar gedaan rapport aan de respective vroetschappen , daarop geresolveert is.
49.
Wat redenen hij gevangen heeft gehad de synode nationaal zoozeer tegens to staan ?
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Seyt dat de heeren edelen en steeden bij de meeste stemmen zwarigheit gemaact hebben daar in te bewilligen , bedugt
zijnde dat deur de ontsteltenisse van de humeuren daar vuyt
geen eenigheit of goede vruchten en .zoude komen , en dat hij
voor zijn particulier veel jaren met affectie geaarbeyt heeft gehad om te comen tot een synode nationaal , maar dat het bij
de andere provincien is geretardeert , en van de heeren staten
van Hollandt bij hare resolutie op te tolerantie van 't verscheiden gevoelen op te predestinatie en gevolge van dyen , verstaan is geweest , dat bij provinciale synode van d' andere provincien tegens deselve tolerantie was geresolveert , en dat eenige
kerkelijke personen in Hollandt en West-vrieslandt bij onwette-lijke manieren de resolutie van mijn heeren staaten , en alle
besoigne tot accommodatie en vereeniginge streckende , waren
contremineerende , ende daar op advysen van d' eene stadt in
d' ander geevende , dat zij tot geene andere middelen zouden
verstaan als tot 't houden van een nationaal synode, met vuytdruckelijke verciaringe , dat bij de andere provincien de zaaken
daartoe geprepareert waren. Dat daerop de datelicke resolutie
van scheuringe der 25 Jan. anno 1617 is gevolgt , en in veel
plaatsen datelijk in 't werk gestelt , en dat twee of drie maanden daar nae de gecommitteerden van Gelderlandt , Zeelandt,
Vrieslandt , stadt Groningen en Ommelanden, aan de heeren
staaten van Hollandt torts op ten anderen hebben gepreponneert het houden van een nationael synode ; daar vuyt men
speurden , dat 't geadviseerde van d' eene kerk aan d' andere
van dat de zaaken in de provincien waren geprepareert tot 't
synode nationael waaragtig waren , en terwijlen dat geen van
de vier provincien opte antwoorde van de heeren staaten van
Hollandt en West-vrieslandt op hare gedane propositie yets over
leeverden , zoo heeft 't save de heeren edelen en meeste stee(len greot bedenken gegeeven.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelf ,
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Dynsdaags den XII Martil 1619 is den voors. van.
Oldenbarnevelt, ter presentie a18 voren, geconfronteert teyens den griffier Aerssens op te volgende poincten, vu,yte
voorgaande verclaringen alhier gerepeteert.
50.
Of nyet waaragtig en is , dat den voors. griffier Aerssens
van pater commissaris ontfangen hebbende de presenten , dezelve gecomen is geweest bij hem gevangen ,
hem zulks aandienende , ende zeggende dat hij 't zelve
zijn Ex. mede wilde gaan aandienen , ende of hij gevangen denselven griffier zulks nyet en heeft ontraden ,
noemende vier andere personen aan dewelke hij zulks
in confidentie zoude mogen te kennen geven ?
Den voorn. van Oldenbarnevelt seyt daarvan geen memorie
to hebben , nogte ook vier personen aan hem genoemt te hebben , bij zijn regte wetenschap.
Den voors. heer griffier Aerssens segt 't zelve zoo geschied
te zijn , dog dat den advocaat hem nyet duydelijk en ontried
't zelve zijn Ex. to kennen te geven , maar scheen dat hij 't
nyet geerne gezien en hadde dat het zijn Ex. zoude gecommuniceert werden , overmits hij hem vier andere personen daar
toe noemde , gelijk hij hier voren verclaart heeft.
51.
Of nyet waaragtig en is , dat de voors. hoer griffier Aerssons naar het ontfangen van de presentee' en de communicatie metten voors. Oldenbarnevelt, alleen gegaan
is geweest bij zijn Ex. en hem zulks mede heeft gecommuniceert gehad , zeggende : genadige beer , hier hebben wij nu in handen middel waarmede u Ex. t' alien
tijden vuyte handelinge can comen ?
Den voors. heer griffier Aerssens zeyt zulks waaragtig to
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wesen , ende dat hij eerst allecn gegaan is geweest bij zijn
Ex. en hem de voors, presenten getoont heeft , zeggende de
woorden in 't vraagstuk vermaant.
Den voors. Oldenbarnevelt verelaart nyet anders to weeten,
of hij en zij metten griffier Aerssens t' samen terstonts gelijk
gegaan bij zijn Ex., ende dat de woorden bij Aerssens gebruyct
naar zijn onthout waren : genadige furst en heere , ik brenge
aan u Ex. middelen en bewijs waarmede dat men t' alien tijden
eerlijken en dienstelijk vuytte handelinge zal connen comen ,
ende dat dezelve in zijn presentie aldaar zijn gesproken , en
dat daarop de presenten in handen van zijn Ex. geconsigneert zijn.
33.

Of nyet waaragtig en is , dat de voorn. griffier Aerssens
aan hem, van Oldenbarnevelt, geseyt heeft, dat Crauwel
hem genoemt hadde twee personen die eenige presenten
van wegen den vijand ontfangen zoude hebben en deselve genoemt
De voorn. heer griffier seyt aan voors. van Oldenbarnevelt
geseyt to hebben , dat Crauwel hem gese yt hadde , datter nog
twee personen waren die presenten handen ontfangen , met designatie van de personen, waer se gecoft, en aan wien dat se
gegeeven waren , ende dat deselve Oldenbarnevelt hem zeyde ,
dat hij 't bij hem houden , en hij van Oldenbarnevelt daar na
verneemen zoude.
Den voors. van Oldenbarnevelt zeyt daar of gansch gem memorie to hebben , maar dat hem dunct , dat de griffier Aerssons hem zeyde , datter nog andere presenten waren.

53.
Waar de voorsz, presenten zijn gecoft gcwccst ende aan
wien gegeeven

— 233 —
Den voors. beer griffier Aerssens bij voile resolutie van de
vergadering aangedrongen zijnde, nyettegenstaende diverse reeusatien ter contrarie gedaan , zeyt dat Crauwel hem geseyt heeft,
dat hij verwondert was , dat zoo oude geusen en luy4en , die
zoo lange in regieringe waren geweest , hen met eenige presenten hadden laten begiftigen, ende dat den borgem r. Beresteyn
van Delft ontfangen hadde een diamant gecoft van Duarto
Fernandes , en dat den borgemr . Ruychaver van Haerlem ook
een present ontfangen hadde , zonder te specificeeren welke ;
en dat hij griffier zulks den voorn. van Oldenbarnevelt aangedient heeft , die zeyde dat hij griffier 't zelve zoude willen bij
hem houden, ende dat hij Oldenbarnevelt daarna verneemen
zoude ; en dat eenigen tijd daarna gebeurt is , dat den voors.
van Oldenbarnevelt comende in de earner van de heeren staten
generaal , ende staande hij griffier metten buyk tegens de tafel , den voors. van Oldenbarnevelt na de tafel toecomende
en sijn sack nederleggende , en de andere heeren aan de tafel
wat afgezondert staande, hij den voors. van Barnevelt gevraagt
heeft , of hij naar 't gunt voors. is vernomen hadde , en dat
deselve van Oldenbarnevelt antwoorde daar na vernoomen te
hebben, en bevonden latter wat aan was.
Den voorsz. van Oldenbarnevelt verclaart van geen van beyde
de poincten in 't alderminste yets te weeten , of oyt daarvan
gb ehoort te hebben.
Ende verclaarde den voors. heer griffier ter presentie van
den voors. van Oldenbarnevelt, dat t'gunt bier voorz. staat
alzoo waaragtig is, op ten eet die hij op zijne vorige depositie
met opgestrecte vingeren heeft gedaan, en dat hij geen vijantschap ter werelt tegens den voors. advocaat en heeft.
En den voors. van Oldenbarnevelt persisteerde mede daar
bij, desenaangaande anders nyet te weeten of geheugenisse te
hebben.
Was geteekent
C. Aerssens.
1619.

Johan van Oldenbarnevelt.
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Ten voorsz. dage voormiddog ter presentie als voreat
weder geexarnineerl den voorn. van Oldenbarnevelt , ge
vangen.
54.
Of nyet waaragtig en is , dat in den tijde van de treves
handelinge ten huyse van hem gevangen zijn geweest
diverse heeren van de regieringe en onder dyen ook
den borgemr. Berk , en dat Crauwel aldaar merle wesonde , en propoosten gevallen zijnde van de presenten
can den griffier Aerssens gegeven, deselve Crauwel in
presentie van alien de heeren daar op begonde te lachen
en opentlijk en rondelijk verclaerde, dat verscheyden
obligatien van hondert duysent min ende meer ducaten,
mitsgaders andere presenten ende coupetassen van massyf gout, hier to lande gesonden en weggeschonken
waren , en dat nyet een van alien weder terugge gecomen en was ?
Seyt van den geheelen inhouden van dit artikel int allerminste nyet te weeten , nogte oyt daarvan gehoort to hebben.
55.

Of hij gevangen van den voorn. borgemeester Berk, bij
hem comende om de dispute van de repartitie van
't crijgsvolk , hij gevangen denselven Berk geseyt heeft
gehad het tijt was dat men eens dagte op middelen om
vuyt deese oorlogh te comen?
Seyt hier van geen memorie te hebben , dan dat hij zulke
of diergelijke propoosten wel gehouden mag hebben bijzonder
gedyyrende de handelinge van de treves , en de hoope van
een

goede vuytcomste derselver, beweegt zijnde , dat in de

leste jaaren van der oorloge, to weten van 1599 tot 1606 inclusive, de vereenigde landen wel omtrent twintig millioenen
gulden in der oorloge meer to water ende to lande naar zijn

-- 235 —
beste onthout hadden geconsumeert als vuyte middelen van de
consumptie, convoyen en ommeslagen over de onroerende gocderen hadden konnen gevonden en gefurneert worden ; en datter
zoo goede apparentie van een goddelijke , eerlijke en verseekerde goede vuytcompste gegeeven werde.
56.
Of hij aan denselven borgem r. Berk nyet geseyt en heeft,
dat de beste middel, om vuyte oorloge te comen was,
wedertekeeren onder 't huys van Bourgoengien I'
Zeit zekerlijk wel te weeten dat het zelve nyet waaragtig cn
is, alsoo hij van 't begin der oorloge af tot nog toe eon schrik
gehad en geabhorreert heeft van 't buys van Spaangien , Oostenrijk en Bourgoengien, ende dat zijne resolutie om de zake
to mainteneeren met onveranderlicke constantie claarlijk boven
alle andere action van 't begin der oorlogen af hier voren gespecificeert , blijken can bij de resolutie van de heeren staten
generael int jaar 1608 genomen op 't breeken van de vreedehandelinge , bij hem in zulke termen geextendeert, dat daar
vuyt onwedersprekelijk verstaan can worden zijne onveranderlicke resolutie om de zaake ten uyterste to mainteneeren , ingevalle de landen in hare bevogten en gedecreteerde vrijheit
nyet en zouden blijfven, of daar in eenig inbrek lijden.
57.
Of hij gevangen tegen denselven borgemeester Berk nyet
mode geseyt en heeft, dat de princen van Bourgoengien dose landen nyet qualijk en hadden geregiert , en
dat se magt en middelen hadden om de landen wel to
defendeeren , en haare dienaars ook wel te recompenscorch ?
Seyt dat wel mag weesen, zonder dat hem nogtans zekerlijk
gedenet , van 't gunt bier gcstclt word , dat hij eerlijk van de
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princen van 't huys van Bourgoengien heeft gesproken , gelijk
mijn heeren staten generael bij verscheyden proposition en remonstrantien ook hebben gedaan , maar dat hij in specie altijts
verstaan heeft , dat keyser Karel de Vijfde in deese landen
hadde geexhorbiteert en deselve verongelijkt mette rigoureuse
placcaten opt stuk van de religie en 't maken van de casteelen,
en conink Philippus zijn zoon deur zijne tirannique proceduyren veroorsaact het calamiteus oorlog, en dat men hem daarom
moste wagten om wederom onder haar of haar nacomelingen
gebiet te vallen of te comen; zonder dat hij weet de woorden
als in 't vraagstuk aan den burgemeester Berk gesprooken ofte
van de recompense van de dienaars des huys van Bourgoenjen
vermaant te hebben.
58.
Of hij gevangen aan den selven Berk nyet nog geseyt en
heeft, dat men gesien heeft dat den conink van Spaengien en Portugaal gevordert en in hunne diensten gecontinueert hadde alien die B eene die hem daar hadden
gedient ofte behulpelijk geweest?
Seyt daarvan nyet te weeten, nogte ook 't solve nyet te gelooven , alsoo hij daarvan gansch geen kennisse en heeft.
59.
Of denselven Berk aan hem gevangen daar op nyet geseyt
en heeft , dat in Portugaal ander° reedenen waren, dewijle daar geen different en was van de religie als alhier
is, en of hij gevange daar op nyet en seyde, het different in de religie en is nyet zoo groot of 't en zoude
wel connen gevonden worden?
Segt daar van ook nyet te weten , ende van 't stuk van de
religie geensins to gelooven zulke propoosten bij hem gehouden te zijn, dewijle hij altijts verstaan heeft, en als nog ver-

staat , dat in 't pausdom afgoderije , ketterije en tirannije gepleegt en gcbruict word , van welke drie elk een zeer exorbitantelijk en grootelijk verschelen van zijn verstant in 't stuk
van religie.
60.
Of hij in 't afscheyden denselven Berk nyet en Taste dat
hij daar op naarder letten zoude ?
Seyt daar van ook nyet te weeten, nogte eenige kennisse to
hebben.
61.
Of hij aan den voorn. Berk alien de voorgaande propoosten nyet gehouden en heeft in zijn eygen Nuys in de
Spuystraat op zijn comptoir , daar op hij den voorn.
Berk geleyd hadde langs een kleyn trapken , staande
in de salet , ter zijden 't voorsz. huis ?
Seyt hem daar van ook in 't allerminste nyet te gedenken ,
en dat hij nyet gewoon en was deur een cleyn trapken yemant,
daarmede hij nyet familiaar en was, op zijn comptoir te brengen. Versoekende dat de heeren gelieven te letten , dat de
hoer Berk met onregt eenen haat tegens hem geconcipieert heeft
gehad, vuyt zaake dat de heeren staten van Utrecht Jr . Gerrit
van Benesse, heere van der Aa, in 't jaar 1608 committeerden
op to handelinge van de treves , en dat hij pretendeerde to
genieten in de presenten , ook dat hem namaals bij de heeren
staten van Utrecht eenig ongelijk mag zijn aangedaan , en dat
bij 't zelve hem die spreect heeft willen imputeeren, daar inne
dat hij nogtans nyet alleen nyet en heeft connen doen tot zijne
prejuditie , maar dat hij die spreect zelfs geaarbeyt heeft om
voor hem goede offitien to doen.
Was geteekent
Johan van Oldenbarnevelt.
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mitsgaders van de heeren van Sweten en van Santen ,
?ceder geexarnineert den morn. van Oldenbarnevell.
62.
Waarom hij gevangen den brief van de staaten generael
nopende de uytschrijvinge van de synode nationael ongeopent aan de heeren staters generael heeft doen wederseynden ?
Seyt, overmits mijn heeren d' edelen en meeste steeden van
Hollandt en West-vrieslandt verstonden, dat zonder haar consent en bewilliginge geen uytsehrijvinge van 't synode nationaal
en mogte gedaan worden , zoo is bij haar M. Ed. verstaan
dat men denzelven brief nyet en zoude openen , maar zulks
die gecomen was wederom brengen , gelijk hij meent conform
de resolutie gedaan to wesen.
63.
Of hij gevangen aan de heeren edelen en steeden van
Hollandt zulks nyet en heeft geraden ?
Seyt dat de ordre in de vergaderinge van de heeren staaten
van Hollandt en West-vrieslandt , zoo voor als geduyrende den
tijt van zijnen dienst is geweest , dat op zulke endc gelijke
voorvallende zaken , de opinien van de edelen en steeden bij
den advocaat van 't landt gevraagt , en 't geene bij de meestc
stemmen goetgevonden word , voor resolutie verklaart word ,
en dat in dezen lien conform is geprocedeert , te weeten , de
ommevraag gedaan of men den brief zoude openen ofte besloten wederom zoude zeynden , weetende dat den brief was inhoudende de vuytschrijvinge van de synode nationaal , daar op
te voren op te geopende brieven van gelijken inhouden verstaan
was , ende heeren staaten generael verckert , dat de heeren
staaten van Hollandt geene brieven , zonder haar voorgaande
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bewilliginge en consent op die zaake te scrijven , en conden
aannemen of nacomen , en dat hij wel mag vermaant hebben
van die resolutie te voren genomen , ende daar naa aan de
heeren edelen en meeste steeden de ommevraag gedaan en
verclaart volgende bare resolutie , zonder dat hij weet of hem
gedenct yet antlers in de zaake gedaan of geraden to hebben,
zonder dat hij de steeden of hare gedeputeerden geraden heeft,
dat men den brief besloten wederom zouden zeynden , maar
adviseerendo daar op motto heeren edelen , is hij van die opinie geweest , verstaande dat zulks behoorde to geschieden , en
heeft over zulks voor zijn advijs aan de edelen zulks verclaart.
64.
Of hij gevangen aan de gedeputeerden van Utrecht nyct
mede geraden en heeft, dat zij insgelijks den brief dienaangaande aan haar geschreven ook besloten wederom
zeynden zouden ?
Seyt dat hij nyet en weet of gelooft dat hij de gedeputeerden van de heeren staaten van -Utrecht daar van gesprooken
of geraden heeft , maar dat de resolutie in Hollandt gcnomen
zijnde , deselve met eon groot getal inde vergaderinge van de
heeren staaten generael overgebragt is, daar do gedeputeerden
van de heeren staaten van Utrecht present waren.
65,
Waarom hij gevangen buyten en binnen 's lands gescyt
en geschreven heeft , dat de twee leste synoden nationaal de landen grooten ondienst hadden gedaen ?
Seyt om dat in 't synode van 't jaar 1581 zoo gebesoingneert was, dat borgemeesteren en regeerders der stad Leyden,
daarover bij gedructe remonstrantie in de hoogste forme geclaagt
hadden , ende dat hij altijts gemeent heeft en als nog meent ,
dat de vermaninge van hoogstgedachte hoer prince van Oraen-

-210-glen h. 1. in. win de heeren staaten van Hollandt in denzelven
jaare gedaan , om op te kerkelijke zaaken en persoonen zelfs
ordre te stellen, of dat zij geschapen waren nyet alleen de religie maar 't land te verliesen ; en dat kennelijk is , dat vuyt
't synode van 't jaar 1586 onder den grave van Licester veel
swarigheyden zoo in Hollandt , West-vriesland , -Utrecht , en
elders zijn ontstaan, en dat daarom Hollandt en Zeelandt anno
1591 , Utrecht anno 1590 , stad Groeningen en Ommelanden
anno 1595 , elks in den haren tegens den inhouden van 't selve
synode, kerkelijke ordonnantien en wetten hebben gemaakt, ook
dat bij de heeren staten generael aan den baron van Buckenhorst, ambassadeur van de co. mat van Engelandt, over 't zelve
synode geclaegt was , gelijk hier voren is verhaalt,
66.
Of hij gevangen dan meent dat 't gunt die van Leyden
particulierlijk over de synode anno 1581 hadden geclaegt , 't work van 't geheele landt was , ende sulks
voor 't geheele landt tot ondienst strecte 9
Seyt dat de swarigheyden bij die van Leyden gemoveert, bij
hare gedructe remonstrantie mijn heeren de edelen en steeden
en verscheyden anderen merle ten decle was aangaande int
conserveeren van haar oude geregtigheyden.
67.
Welke die oude geregtigheyden waren ?
Seyt onder anderen 't jus patronatus in 't confereeren van de
giften der kerken en kerkelijke officien bij den grave van Hollandt, voor haar en haare vasallen altijts in groote weerde gehouden, jaa zoo, dat onder de grootste tirannije van den conink
van Spaengien geduyrende of juyst voor den oorloge 't hof
van Hollandt jegens 't concilie van Trenten verstaan hebben ,
dat men 't zelve recht voor de ovcrheit van Hollandt en desselfs vasallen moste behouden.
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68.
Of hij verstaat dat iemant hebbende ins patronatus, zoude
vermogen eenige andere predicanten te stellen dan die van
't gevoelen zijn van de religie , publykelijk aangenomen ?
Seyt geensins , maar dat hij meet wesen van de ware gereformeerde religie , zulks die bij de hooge overhe yt wort gemaintineert.
69.
Waeromme hij gevangen geseyt ende geschreven heeft
binnen en buyten 's lands , dat de jegenwoordige synode
nationaal nog tienmaal meer quaats in 't land zoude
bijbrengen ?
Seyt dat hij meent , dat hij die of gelijke woorden in eenige
brieven of andersins mag gebruyct hebbcn , en dat vuyt vreese
en juste apprehensie die hij uyt de ontsteltenisse van de humeuren der kerkelijke persoonen meent jegenwoordig in alle
provincien meer te wesen als in de jaren 1581 en 1586 geweest zijn, , en dat alle oude tijden zulke en gelijke swarigheyden vuyt de synodale vergaderinge geweert , en ook dikwijls
overgecomen zijn ; hebbende altijts voor zijn gevoelen gemeent
en verstaan , dat de kerkelijke geschillen nyet bij subtile disputatien , inquisitien of decreeten , maar bij christelijke accommodatie en hanthoudinge van de hooge overheyt behoorden
nedergeleyt te worden , ende alzoo de landen , steeden, kerken
en gemeenten best gedient te wesen , en dat hij 't zelve te
meer gevreest heeft , mits de prejudiciale resolutien en decreeten in verscheyden provincien en steeden jegens de geaccordeerde christelijke tolerantie genomen.
70.
Vat vreese of ondienst te wagten stonde vuytte verbitterheid der humeuren van de kerkelijke personen , de16
II I), '2 St.
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wijle dog alle de acta synodalia bij de hooge overheyt
moeten aangenomen en geapprobeert worden, eer deselve
cragt hebben of geexecuteert connen worden 9
Seyt dat het een groote prejuditie is , dat de kerkelijke
decreeten ingestelt worden eenzijdig , alzoo 't zelve gedaan zijnde nyet zoo ligtelijk verandert en can worden ; ende gelijk geaarbeydt wort om de decreeten te maken , dat te vreezen is
ook zoo geaarbeydt en de leeden van de hooge overheyt geimportuneert zullen worden om die to approbeeren , ende als die
geapprobeert zijn en de gemeenten nyet en smaaken , dat daar
vuyt scheuringen , ondiensten en onrusten onder de religions
verwanten staan to verwagten, tot der landen grooten ondienst,
die voorgecomen connen worden, indyen een goede en christelijke moderatie int maken van de decreeten synodaal gebruyct
wort , 't welk beter to hopen ware geweest als de humeuren
wat beter tot eenigheyd ende stilte ware gedisponeert geweest,
naar zijn beste verstant.
71.
Hoe hij mecnt dat de gemoederen tot stilto zoude connen
comen , als men veranderinge van de religie invoert ,
ende daardoor ook scheuringen in den staat verwect.
Seyt dat hij altijts mispresen heeft 't invoeren van veranderinge in de religie en nog meer de scheuringe zoowel in 't
stuk van de religie als in den staat , maar gemeent heeft dat
bij onderlinge christelijke tolerantie zoowel van beyde de opinien der contreremonstranten zoo voor als na den val , als ook
de opine van de remonstranten op to materie van de predestinatie en gevolge van lien , met goede christelijke bepalinge
eenvoudelijk zonder equivocatie gepractiseert ende aangenomen
wordende , en blijvende in de limiten van Godes H. woort ,
alle de voors. swarigheyden zouden cesseeren , en zoowel de
kerkendienaars als de religions verwanten in goede vreede en
eenigheit levee tot der landen. en steeden dienst en welvaart ,
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ende dat hij altijts tegens alle exorbitantien en onbehoorlijke
proceduyren zoo in 't schrijven als andersins , met affectie geaarbeyt heeft ter goeder trouwen en naar zijn beste verstant.
72.
Of Grotius hem gevangen nyet geseyt en geadviseert en
heet , dat men de scheuringe van den staat niet en
zoude voorcomen , ten ware hij de kerkelijke differenten bij een synode liet afdoen 9
Seyt dat hij met Grotio daar op verscheyde communication
gehouden heeft , en 't samenlijk verstaan dat de zaaken in
die poincten waren , dat nootelijk bij een synode op 't accommodatie van de geschillen diende gelet , maar dat de opinie
van hem die spreect altyts geweest is , dat men sulks eerst
behoorde te beproeven met een synode provinciaal , en zoo
aldaar de zaake nyet en condo worden gevonden en geaccommodeert , dat men alsdan op te solve accommodatie behoorde
te aarbeyden bij eon synode nationaal, maar zoo bij 't zelve de
zaake tot accommodatie ook nyet en zoude connen gebragt worden , maar nodig bevonden decisie op to verscheyde opinion
inde materie van de predestinatie ende gevolge van dien , te doen,
dat men vuyte naaste gereformeerde coninkrijken , cheurfurstendommen , republycken , steeden en kerken een generale synode
van deselve zoo haast als eenigsins mogelijk ware zoude convoceeren , ende van deselve een christelijke decisie to verwagten,
en daar en tusschen rust en eenigheit in de kerkelijke personen
to onderhouden , en alien de voors. vergaderingcn en besoignen in een jacr wel hadden connen gedaan worden.
Seyt voorts nopende 't gunt dat heden morgen gepasseert
is tusschen hem en de griffier A erssens, dat hoewel hij geen
memorie en heeft van den voorslag der vier personen bij hem
genoemt , hij al evenwel wil geloven , dat de griffier als wesende principalyk zijn stuk , daar van beter memorie zal hebben als hij , maar denselven voorslag nyet goetgevonden zijnde,
'6u
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dat zij te samen bij zijn Ex. zijn gegaan , gelijk hier voor
geseyt is.
Ende dat wel mag wezen , dat de voors. griffier te voren
alleen bij zijn Ex. is geweest buyten zijn kennjsse.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
's Troensdaags den XIII Marty 1619 zeder geexainizzeert den voorn. van Oldenbarnevelt , ler presentie
als voren.
Den voorn. van Oldenbarnevelt seyt , dat de griffier AersBens , als aangenomen hebbende de querele van zijn zoon jegens
hem die spreect , Been geloof en can hebben als zijn formeele
party° , of halende vliegende woorden ofte voorslagen die hij
zelfs bekent dat terstont zijn nagelaten ende zijn meeninge
gevolgt , zulks dat 't ophalen van dyen claarlijk blijkt te geschieden bij last van vindicte ; behalven dat hij van dier tijt
met hem ter quader trouwen zoude hebben geprocedeert , waar
zijnde , 't geene hij nu zeyt van te voren met zijn Ex. gecommuniceert te hebben, want in zulken gevalle buyten eenige
apparentie zoude geweest eenige andere voorslagen te doen.
73.
Waaromme hij gevangen zoo lange tegengehouden en verhindert heeft de vergaderinge van de synode provinciaal
in Hollant ?
Seyt dat de kerkelijke ordonnantie van 't jaar van 1591 by
agt polityeke en agt kerkelijke personen ingestelt, bij beyde de
collegien van de raaden goetgevonden , ende insgelijks bij de
heeren edelen' en t' meerendeel van de steeden , onder andere
inhielde , dat men alle jaars een synode provinciaal over 1101landt en West-vrieslandt op zekeren gestelden dag zoude houden , ende daarmede cesseeren zoude het houden van twee

— 245 —
synoden van Zuid-Hollandt ende Noord-Hollandt , opdat te beter
eenigheit in de kerken gehouden zoude mogen. worden , ende
dat hij alsmede geweest zijnde over het instellen van deselve
ordonnantie , altijts met eernst en affectie gewenseht en geaarbeyt heeft omme tzelve in practycque te brengen , maar over
mits eenige steeden tot het aanneemen van de voors. kerkelijke
ordonnantie nyet en waren te beweegen , en andere voorgevallen difficulteyten, zulks nyet en heeft connen te weege brengen , ende dat nog in 't jaar 1610 , voor 't neemen van de
resolutie op te tolerantie van de vijf poincten , hij tot 't houden van deselve synode groote debvoiren heeft gedaan , maar
zulks nyet connen te wege brengen ; ende in 't jaar 1617 in
de maanden van Maio , Junio en Julio bij hem daartoe nieuwe
openinge en debvoiren gedaan zijnde , en heeft van gelijken 't
zelve nyet council te wege brengen , deur de verscheydenheit
van de opinien onder de steeden wesende , ende 't zelve in 't
begin van den jare 1618 wederoin hervat hebbende , en daer
toe verscheiden middelen voorgeslagen , omme de steeden van
d' een en d'ander opinie wesende, te geven contentment, ook
't zelve nyet en heeft connen te wege brengen , zulks dat ten
lesten de zaken daar toe zijn gedisponeert geweest , dat men
zoude moeten houden twee provinciale synoden , d' Gene in.
Zuid- ende d' andere in Noord-Hollandt naar voorgaande gebruick ; welk gebruik hij en d' andere gecommitteerden op 't
instellen van de kerkelijke ordre, zoo polytike als kerkelijke ,
gelijk ook bij advys van de collegien van beyde de raaden
beter hadden gevonden te doen cesseeren , omme door een synode over de geheele provincic . van Hollandt en West-vriesland
to beter eenigheit onder de kerkelijke personen te doen houden
en ook om geen exempel te geeven van de polityche regieringe
in saken van staat merle te scheyden in twee vergaderingen.
Ende dat daar vuyt blijkt , dat hij geen verhinderinge in de
synode en heeft gedaan.
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74.
Of hij gevangen nyet altoos tegengehouden heeft , dat men
de synode van Hollandt zoude vergaderen op den ouden
voet ?
Seyt nyet to gedenken , dat hij eenige verhinderinge diesaangaande heeft gedaan , maar dat hij om redenen voors, best
hadde gevonden 't 'louden van een synode provinciaal , gelijk
op te voorgaande vrage gestelt is.
75.
Of hij in voile vergaderinge van Hollandt nyet v erclaer
en lieeft , dat hij nyet en conde goetvinden 't houden
van con synode provinciaal , ten ware beyde de partijen daartoe geadmitteert waren te cornea , even stork ?
Seyt dat hij gelooft onder andere voorslagen wel zulken
voorslag gedaan to hebben , met bijvoeginge dat de heeren
staaten van Hollandt en` West-vrieslandt daar bij tot gemeen
cententement zoo van de heeren edelen en steeden als kerkelijke personen totte synode gecommitteert , nog eenige van de
geleerste en best in kerkelijke zaaken ervarenste personen, hem
voor d' eene of d' andere ()pith° nyet opentlijk verclaert hobbende , zoude mogen bijstellen , omme te beter tot rust en
vreede to comen , en de zaako met christelijke vruntschap te
accomodeeren.
76.
Of hij 't vergaderen van de provinciale synoden in Hollant
nyet verhindert en heeft , om eerst te doen installeeren
de vijf poincten , en daar naar dan wederom to doen
revivisceeren de censure van de provinciale en classicale
-vergaderingen ?
Seyt neen , als daar uyt blijkt dat hij geaarbeyt heeft tot
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't houden van een provinciale synode voor 't openers van de
vijf poincten , als hiervoren verhaelt is , ende dat hij dikwijls
geproponeert en voorgeslagen heeft , ten eynde deur het afdoen
van de afzonderinge in verscheiden classen onwettelijk gepraetiseert, de censure ecclesiastique mogte gebruykt worden naar
behooren.
77.
Of nyet waaragtig is , dat hij gevangen ann eenige predicanten, hem aansprekende tot 't houden van de synode
nationael , gezeyt heeft , dat d' oorloge om de religie
nyet en was aangevangen 9
Seyt dat hij nyet en gelooft alzoo gesprooken te hebben ,
maar wel dat de oorloge aengenomen en de naarder unie van
Utrecht gefundeert was nyet op to religie, maar op to conservatie van de vrij en geregtigheyden der landen ; dan dat hij
onder deselve vrij en geregtigheyden de ware christelijke gereformeerde religie voor to staan in de eerste specie gestelt en
gehouden heeft.
78.

Of hij tegens deselve nyet mode gesustineert en heeft, dat
elke stadt ofte provincie vermogte zulke religie aan to
neemen als 't haar goetdunken zoude ?
Seyt hem zulks ook niet te gedenken , maar wel dat volgende de naarder unie en andere tractaaten , de heeren staaten
van elke provincie opt stuk van de religie in den haren ordre
mogten stollen, tot contentement en gerustigheit van hare respective steeden ende ingezeetenen van dyen.
79.
Of de voorslag van de provinciale synode bij hem gevan-

gen gedaan, nyet en diende om den voortganck van do
nationals daar mode to beletten ?
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Seyt dat zijn hope en vertrouwen is geweest door een provinciaal synode van Hollandt en West-vrieslandt, de zaken dd..
ferentiaal tot eenigheit en accommodatie te brengen , en zoo
'I, zelve deur de gecommitteerden van mijn heeren staaten voornoemd , ofte andere kerkelijke personen, zo van de vereenigde
provincien als vuytheemsche, binnen zekeren gelimiteerden tijt
van maanden nyet en zoude connen te wege gebragt worden ,
dat alsdan opt rapport van de gecommitteerden op 't houden
van een nationale synode en andere kerkelijke vergaderingen
zoude worden geadvyseert en geresolveert , omme deur deselve
tot een christelijke accomodatie waer 't doenlijk te geraken , in
dyen nyet tot een christelijke desisie ; ende dat hij gemeent
heeft tzelve de regte en bequaamste ordre naar gelegentheyt der
zaken te wesen.
80.
Of hij gevangen aan den heer van Rijsenburgh nyet en
heeft verclaart , dat zijn voorslag van de provinciale
synode diende om de nationale te verhinderen ?
Seyt, dat zoo verre als hij yet zoude geseyt hebben aen den
heer van Rijsenburgh van retardement , 't Welk hem nogtans
nyet en gedenct , dat hij 't solve gedaan heeft om ordentelijk
te procedeeren , gelijk hier voren verhaelt is , zonder dat hij
weet yets antlers tegens den heer van Rijsenburgh geseyt to
hebben.
81.
Hoe de woorden aan den heer van Rijsenburg gesproken ,
getrocken zouden konnen worden totte ordentelijke proceduyren van de provinciale voor en de nationale naa ,
als de nationale daer deur verhindert of belet zoude
worden ?
Seyt zoo verre hij van retardment of belet gesproken zoude
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hebben , dat bij hem daar bij nyet anders en can verstaan
zijn, dan dat deur de hope van accomodatie bij een provinciale
synode, het vuytschrijven van 't nationaal in Februario beraamt
gedaen te worden , belet of opgehouden zoude worden , totdat
het provinciaal synode van Hollandt en West-vrieslandt zoude
wesen geeyndigt.
82.
Of oyt de leden gevordert hebben de nationale synode
zonder voorgank van de provinciale ?
Seyt dat verscheyden steeden swarigheit gemaakt hebben in
't consenteeren van een provinciale synode , zonder teffens mode
te consenteren het nationaal, en dat de heeren edelen en meeste
steden , en ook hij die spreect , verstaan hebben dat daar mede
zoude worden geenarveert ende vrugteloos gemaakt het provinciale synode , daar nogtans na haar verstant de eere , dienst
en de reputatie van de heeren staaten van Hollandt en Westvrieslandt eensamentlijk de rust en vreede van de religions verwanten in deselve ten hoogste daar aan geleegen was , ten
opsien van de genomen resolutie van welgedagte heeren staaten,
dat 't provinciaal synode bij assistentie van de gecommitteerden
vuytte collegien van de raaden , ende andere andere daar bij
te voegen , mogten besoigneeren met volcomen vrugt , 't welk
deur 't seffens inwilligen van 't nationaal belet zoude zijn geweest , alzoo eenige hen apparentelijk daarop zouden agtergehouden en de accomodatie opgehouden zoude hebben geworden.
83.
Of hij gevangen nyet tegens Grotio en andere gesustineert
en heeft , dat 't houden van alle synoden prejudiciabet
zoude wesen de auctoriteyt van de heeren staten van
den landen ?
Seyt dat hij nyet en gelooft dat hij zulke propoosten zoude
ges prok en hebben.
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84.
Of hij nyet buyten en binnen 's lands geseyt en geschreven heeft , dat door 't houden van de synoden 't regt
van de hooge overheyt om in kerkelijke zaaken te mogen disponeeren , afgenomen ende gebragt werden aan
een deel predicanten ?
Seyt dat het geene hij in dese materie geschreven heeft ,
dat zijn gescrifte geexhibeert zijnde , hij verhoopt de heeren
daer op zulke onderrigtinge te doen , dat se claarlijk verstaan
zullen zijne meeninge geweest te zijn , dat mijn heeren staaten
van Hollandt ende West-vrieslandt , als hooge overheyt van
deselve landen verstaan hebben in kerkelijke zaaken de advysen
en intentie van de kerkelijke personen ofte vergaderinge toequam
daar op te ordonneeren , gelijk zij tot dienst der landen en ruste
en vreede van de kerken en gemeenten bevonden te behooren,
ende dat tzelve moot verstaan worden tegens 't geene bij eenige
kerkelijke personen gepretendeert wort , dat kerkelijke vergaderingen in kerkelijke zaaken met gelijke magt en auctoriteyt
hebben te disponeeren als de hooge overheyt , in saaken van
staat ofte politye ; ende zoo hij in deese materie yets gezeyt
heeft , dat men 't zelve moot verstaan in manieren als voren ,
zonder dat hij tot ander verstant yets geseyt of geschreven heeft.
85.
Of hij nyet mode geseyt of geschreven heeft, dat 't recht
van de hooge overheyt deur de synoden gebragt worden aan een deel paritanen en vreemdelingen ?
Seyt , zoo verre hij yets gezeyt en geschreven heeft , dat
zijne meeninge daar van is en bevonden zal worden to wezen,
zoo verre de kerkelijke personen op to kerkelijke zaaken met
gelijke auctoriteit zouden willen disponeeren als de heeren
staaten in zaaken van staat doen , ende dat hij meest alle de
predicanten al hout puriteins ende veel vreemdelingen ; ver-
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staande 't woordeken puritains dat ze de religie in leere ea
ceremonien hier te bride zulks hebben , als in Engelant versogt wort.
86.
Wat predicanten hij voor vreemdelingen is houdende ?
Seyt , die buyten Hollandt en West-vrieslandt of de zeven
geunieerde provincien of de steeden en plaatsen onder dezelve
jegenwoordig sorterende geboren zijn , en die in Hollandt en
West-vrieslandt geen staat en officien volgende der landen privilegien en molten bedienen, bij hem voor vreemdelingen werden
geagt en gehouden.
87.
Of hij nyet merle geseyt en geschreven heeft , dat deur
deselve puritanen ende vreemdelingen allen de moeyten
bier in 't landt gemaakt worden ?
Seyt , dat hij altijts die vreeze gehad heeft , dat de meeste
swarigheyden die de landen in de religionszaeken hebben ,
meest door de vreemdelingen veroorzaakt zouden wesen , en
de landen overcomen deur dien zij veel al onder 't cruys opgevoeyt zijnde , nyet gewoon en zijn andere auctoriteyt als
van de kerkelijken te recognosceeren.
88.
Of hij niet geseyt en heeft tegens verscheydcn personen,

datter geen synode gehouden zoude worden , zoo lange
zijn oogen open stonden ?
Seyt , dat hij het nyet can gelooven , maar zoo verre als
hij bij haastigheit of onbedagtheyt zulks geseyt mogte hebben,
dat hij in Julio lestleden in voile vergaderinge van de heeren
staaten van Hollandt en West-vrieslandt verclaart heeft, zulks
zijn meeninge nyet to weesen , maar dat de humeuren tot
cenigheit en ruste bequaam zijnde , als dan met gemeene be-
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williginge (zonder bij overdringinge ofte overstemminge te
willen procederen) tot het houden van een synode nationaal
dienstelijk zoude mogen geprocedeert worden , ende dat hij
versoeckt dat zijn woorden ofte scrijfven daarna mogen verstaan worden.
89.
Of hij gevangen nyet zoo afschouwelijk en is geweest van
de synode , dat den predicant Taurinus van Utrecht
hem eens gevraagt hebbende een resolutie van de
heeren staaten van Utrecht , inhoudende dat deselve
genomen was met advys van de synode , hij gevangen
daar op seyde , zouden wij zoo verre merle nog moeten
eomen , dat wij zoo zouden moeten spreeken , zoo waren wij wel miserabel ?
Seyt , zoo verre als hij zulke woorden zoude hebben gesprooken , dat bet moet wesen van zaaken die nyet kerkelijk
en waren , alzoo hij in zaaken , kerkelijk zijnde , altijts goetgevonden heeft , daarop kerkelijke personen en haar advys te
hooren , zonder dat hij in andere meeninge daar van 'weft
gesproken.
90.
In wat plaatsen door de predicanten den genen die recht
van patronaatschap totte collature der pastoryen hadden , en 't zelve ordentelijk wilden gebruyken , hen is
benomen geweest ?
Seyt , dat hij daar van geene pertinence verclaringe en zoude
connen doer , maar dat hij vastelijk gelooft dat bij goet ondersoek bevonden zal worden , dat in veele steeden en dorpen
van liollandt ende West-vrieslandt, daar de g. edelen ende
andere vasallen recht van patronaatschap hebben , zonder hare
presentatie predicanten gestelt zijn.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.

Z—
Bodes die naar den middag , ter preeeniie ala voren,
ert den voorn. van Oldenbarxetelt.
weer
91.
Waaromme hij gevangen nyet en heeft willen gehoor gev en het ivys van den conink van Groot-Bri
end andere die radende waren, dat men de ker
gesehilien door een synode zoude doen besligten P
Seyt , dat zoo lenge hij hoope gehad heeft, dat num Ile
zaake bij emu provinciale synode in Hollandt ende West-Trieslandt te houden , zoude mogen *geaccomodoert worden
volgende advys van de heeren edelen en meeste steeden
Hollandt en West-vrieslandt heeft verstaan , dat men. nyet en
behoorde te spreeken van een synode nationaal , ende terwijlen
zijne mats. brieven in 't reysen waren gedepescheert , dat hij
ook gemeent heeft , dat deselve bij importuniteyt waren vercregen , enders dat h&j zijne mats. raat en advys in de
ouden in de kerkelijke differenten.
weerde heeft
92.
Waeromme hij gevangen dan volgende 't advys van den
conink van Groot-Bretaingien , Vorstius nyet en heeft
doen vertrecken vuyten lande , volgende het eernstig
versoek van deselve zijne mat. ?
Beyt , dat bij heeft in de zaake Vorstii zoo veel gedaan ale
hij heeft council te wege brengen , namentlijk heeft helpen
doen desisteeren van de proffessie ende ook doen vertrecken
vuyte universiteyt , en dat hij vertrouwt heeft gehad dat de
co, mat. dear mode monde genomen bebben mute/ gement ,
ende dat hij verder wet en heeft connen doen.
93.
Waarom hij gevangen goetgevonden en toegestaan heeft ,
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dat die van Utrecht een contrepoix zonden wezen tegens
't beroepen van de synode nationael , ende nyet gedogen dat eenige overstemminge daar in viele ?
Scyt , dat hij hem laet dunken, dat de heeren van Utrecht
op die zaake met hem hebben gesproken en zijnen raat begeert , ende dat hij henl. heeft geseyt voor zijn advys, dat
zik wel zouden does, blijvende in terminis van de naarder
unie en hare handelinge met zijn Exc. gemaakt , ende dat
conform 't advys van de heeren staaten van Hollandt en Westvrieslandt , die verstaan hadden bij haare scriftelijke resolutie ,
dat in de generaliteyt zonder gemeene bewilliginge van alle
de provincien daerinne nyet en mogte getreeden worden , veel
min bij overstemminge geresolveert , wesende de voors. naarder unie zelfs in zaaken tot dispositie van de geunieerden
staande , gefundeert op vruntlijke handelinge , ende nyet op
overdringinge ofte overstemminge. Ende dat hij van te zijn
een contrepoix nyet en weet te spreeken.
04.
Of nyet aan de hoer Caron gezonden en heeft de substantie van de vijf questieuse poincten , getranslateert
in Franchoys met een corte justificatie daer bij?
Seyt, dat hem nyet en gedenct die gezonden to hebben,
maar meent dat de heer Caron in den Hage wesende, dezelve
zijn gelevert , zonder dat hij nogtans 't zelve zekerlijk zoude
connen zeggen.
95.
Bij wien deselve aan den hecr Caron gelevert zijn geweest ?
Seyt , zulks nyet zekerlijk to weeten , en dat wel zoude
mogen wesen , dat se van hem zijn gecomen , zonder dat hij
nogtans 't zelve zeekerlijk weet.
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96.
Wie deselve gestelt of getranslateert hadde in Franchoys?
Seyt, dat hij lucent, dat zulks gedaan is bij Vuytenbogaert,
maar dat hij het ook nyet heel zeeker en weet.
97.
Tot wat eynde deselve aen Caron zijn gelevert geweest ?
Seyt, dat hij anders nyet en weet , dan op dat Caron van
der zaake geleegentheyt zoude wean geinformeert , en bij occasie zoo Tan de co. mat . als andere , daar de gelegentheyt
zoude mogen presenteeren , daarvan onderrigtinge to doen.
98.
Of hij gevangen hier te lande nyet geconcipieert en heeft
den brief daar naar men in Engelandt versoeken zoude,
dat den conink herwaerts een gelijken brief zoude
willen scryven ?
Seyt, dat hem nyet en gedenct, dat hij 't concept vanden
brief gemaakt heeft.
99.
Wie met horn gevangen om 't zelve concept in te stollen
ofte corrigeeren , gecontribueert hebben ?
Seyt als boven.
100.

Of nyet Vuytenbogaert en Grotius beyde , of een van
beyden, dat concept gevisiteert ende gecorrigeert hebben?
Seyt ook 't zelve nyet te weeten.
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101.
Of zijnen clercq Swerius 't zelve concept nyet veelmalen
en heeft moeten herschryven , om de groote correctien
daar in gedaan , eer men daarop arresteeren conde ?
Seyt, dat 't zelve mag wesen , hoewel hij 't oak nyet zeekerlijk en weet.
102.
Of hij gevangen nyet zelfs zijnen clerq Swerii belast heeft
zulks te doen ?
Seyt als voren.
103.
Of hij gevangen dat concept nyet gesonden en heeft in
Engelandt aan de heer Caron, om te procureeren dat
dienvolgende de brief geschreven zoude mogen worden?
Seyt dat hij meent , dat de heer Caron 't zelve van hier
medenam , zonder nogtans 't zekerlijk te connen verclaren.
104.
Vuyt wiens handen d'heer Caron hier te lande wesende ,
't zelve concept heeft ontfangen gehad ?
Seyt dat hij meent , dat hij 't van hem die spreect zoude
mogen ontfangen hebben.
105.
Van wien hij gevangen 't zelve concept gecregen heeft
gehad om aan den heer Caron te leveren, dewijle hij
hier voren seyt , 't zelve nyet geconcipieert nog gecorrigeert te hebben ?
Seyt dat hij hem laat voorstaan deselve ontfangen te hebben
deur Vuytenbogaert.
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106.
Of de heere Caron nyet geprocureert en heeft dat bij den
coninck lien conform geschreven zijn geweest twee
brieven , deene aan de heeren staaten generael , en
d'andere aan de heeren staten van Hollandt, beyde in dato
den VI Marty anno 1613, naar onse ende d' oudé style ?
Seyt, dat hem gedenct naar zijn beste onthout , dat hij
Caron hadde versogt , dat zoo verre zijn mat. mogte resolveeren om op te religions differenten alhier zijnen goeden raat
te scryven, omme tot der landen en kerken dienste , en ruste
van de gemeente gebruyct to mogen worden , dat 't zelve
zoude mogen geschieden aan de heeren staaten van Hollandt
en West-vrieslandt , bij dewelke de swarigheit was ; maar dat
drie ofte vier maanden daar naa van zijne mat . gecomen is
een brief aan de heeren staaten generael , zonder dat hij zekerlijk weet , of deselve was conform 't voors. concept , ofte
dat daar inne groote veranderinge was of nyet; dat hij neffens
de antwoorde van hooggedachte heeren staaten generael aan
zijne mat . op ten zelven brief , hij aan Caron geschreven heeft,
dat naar zijn onthout bij hem abuz was gedaan, dat den brief
nyet en was geaddresseert aan de heeren staaten van Hollandt
en West-vrieslandt , dat hij daaromme zoude willen letten ,
of zijne majt . ware to disponeeren aan hooggedagte heeren
staaten van Hollandt en West-vrieslandt mede to scrijven; gelijk ongeveerlijk zes weeken naar date van den eersten brief
bij zijne mat . aan de heeren staaten van Hollandt en Westvrieslandt mede geschreven is geweest en bevonden , dat in
de principale substantie des briefs , zijne maj t . boven het concept vuyt zijn eyge movement hadde geschreven , zulks dat
beyde de brieven van eenen date nyet en zijn , ende 't gunt
de coninck vuyt zyn eygen movement daar bij hadde gevoegt,
was naar zijn beste onthout , dat hij verstondt , dat zoo wel
d'eene als d'andere opinie totter menschen zaligheit wel mogte
aangenomen worden of diergelijke.
II a 2 St.
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107.
Of de heer Caron beyde de voors, brieven nyet en heeft
geaddresseert aan hem gevangen , en of hij gevangen
deselve beyde nyet geexhibeert en heeft aan de heeren
staaten generael en van Hollandt ?
Seyt aangaande den brief van de heeren staaten van Hollandt , dat hij wel weet deselve aan hem geaddresseert geweest
to zijn , en dat die bij hem can de heeren staaten van
Hollandt is gepresenteert aldaar geopent en geleezen ; maar
aangaande den brief van de heeren staaten generael en
heeft hij geen memorie die ontfangen of aldaar gelevert to
hebben.
108.
Of hij gevangen den brief, aan de heeren staaten generael
geaddresseert , nyet opgehouden en heeft ter tijt toe
dat den brief addresseerende aan de heeren staaten van
Hollandt , bij hem medo was ontfangen ?
Seyt zulks nyet to connen geloven , zoo hij hem vas'telijk
laat voorstaan , dat hij mette antwoorde van de heeren staten
generael aan Caron screef om het abuys to rechten , en aan
mijn heeren van Hollant een brief to crijgen.

109.
Of hij gevangen aan Caron nyet geschreven en heeft, dat
hij hem daar voor bedancte , en dat deselve bij de
heeren staaten generael en van Hollandt, zeer aangenaam waren geweest ?
Seyt to geloven dat bij hem zulks is geschreven , ende dat
de antwoorde van de heeren staaten generael en van Hollant,
respective 't selve mede brengen.
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110.
Item , of hij aan deselve heer Caron ter dier tijt nyet
mede en heeft geschreven, dat hij hem vermijden zoude
aan de gedeputeerden van deese landen , om de OostIndische zaaken in Engelandt wesende, eenige openinge
van den brief te doen , of hoe deselve becomen was ?
Seyt , dat hem dat nyet en gedenct , maar dat het nyettemin wel zoude mogen wesen, dat hy sulks geschreven vnag hebben.

Om wat reedenen hij gevangen nyet begeert en heeft ,
dat de gedeputeerden van deese landen in Engelandt
wesende , hier van kennisse zouden hebben, en of
't nyet en geschiede , opdat deselve gedeputeerden van
den conink nyet ontdecken zouden , hoe dien brief was
geprocureert.
Seyt , indyen hij zuiks geschreven heeft, 't zelve alleenlijk
geschiedt te weesen, om dat de heeren gecommitteerden in
Engelandt gezonden waren op te zaaken van de Oost-Indische
handelingen en questie mette Engelsen , ende geen andere ;
zulks dat op 't gunt hier gevraagt word bij hem nyet en is
gedagt of gepeynst geweest , naar zijn beste onthout.
112.
Dewijle die gedeputeerden daar gezonden waren om de
zaaken van de Oost-Indische compagnie en geen andere,
waaromme dan Grotio gelast aldaar to sondeeren de
humeuren der bisschoppen op to tolerantie van de opinie der remonstranten ?
Seyt dat hij Grotio daar toe versogt heeft , als hebbende de
qualiteyten en partyen van geleertheyt en andere , omme de
humeuren van de geleerden te sondeeren , en deselve te bejegenen, gelijk in zulke materie behoort.
17*
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113.
Of hij gevangen daar naar nyet dikwils aan de heere
Caron geschreven heeft , ten eynde om nog een brief
van den conink van Groot Bretaingien to becomen als
anno 1613 gedaan was P
Seyt dat hij gelooft van wegen mijn heeren van Hollandt ,
als Karen dienaar , zulks geschreven to hebben.

114.
Of hij gevangen eenige last van wegen de heeren staaten
van Hollandt daar toe heeft gehad , of dat deselve
heeren staaten oyt geweeten hebben, dat hij zulks hadde
g eschreven ?
Seyt daar toe goon specials last gehad to hebben , maar dat
hij sulks gedaan heeft vuyt zijnen generalen last , omme bij
alle bequame middelen , en zonderlinge metten salutaren raat
van zijn.e mat . in de voors, sake to vorderen naar zijn vermogen. Weet ook nyet dat hij daar van eenig rapport aan de
heeren staaten van Hollandt gedaan heeft.

115.
Of hij aan denselven Caron nyet mede geschreven en
heeft , dat alien de swarigheit hier to laude daar vuyt
ontstonde , dat de conink van Groot Britttaingien nyet
en was gebleven bij de termen van zijnen brief de anno
1613 maar daar of was geweken , en de heeren staaten
generael hadde doen aanraden de synods nationaal ?
Seyt dat hij gelooft , dat hij van die materie yets geschreven heeft , en dat hij hem gedraagt tot 't zelve , hebbende
't gunt hij geschreven heeft , geschreven als een dienaer van
mijn heeren staten van Hollandt ende West-vrieslandt,
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116.
Of hij gevangen eenigen last heeft gehad van de heeren
staten van Hollandt om zulks te schrijven of daarvan
eenig rapport s"edert heeft gedaan IP
Seyt dat hij 't zelve gedaan heeft vuyt zijn generalen last ,
zonder specialen last daar toe gehad te hebben, en dat hij ook
meent openinge daarvan gedaan te hebben , zonder dat hij 't
nogtans zekerlijk weet.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
Donderdaags den Xliii Marty 1619 weder geexamineert den voorn. van Oldenbarnevelt , ter presentee
als voren , praeter de heeren Meynertsz en van Santen.
Seyts voorts tot zeeker bewijs , dat hij de voorsz. zijne brieyen aan de heer Caron gesehreven heeft conform de intentie
en meeninge van de hooggedagte heeren staaten van Hollandt
en West-vrieslandt, volgende de opinie van de heeren edelen
en meeste steeden , ten voors. tijde geresolveert was aan zijne
mat. met brieven , en ook bij antwoorde op te propositie van
de heer Carleton , zijne mat s . ambassadeur , voor 't interest
van hooggedagte heeren staaten van Hollandt in 't breede respective te schrijven en antwoorden tot justifieatie van de action
van hooggedagte heeren staaten , op hope dat daar deur zijne
mat. beweegt zoude worden zijne gequalificeerde theologanten
te zeynden tot assistentie van de provineiale synode van Hollandt en West-vrieslandt tot vorderinge van eene christelijke
aceomodatie, daar toe de renovatie van zijne mats. brieven van
't jaar 1613 zoude hebben connen dienen , en al evenwel zijne
mats . brieven van 't jaar 1617 in haar geheel gebleven zijn ,
ingevalle in de provineiale synode van Hollandt de zaake nyet
en hadde connen gevonden en geaccommocleert worden.
117.
Bij wat reedenen hij gevangen meent geoorlooft te wesen

— 262 —
alsoo onderhans verdagt to maken een monarche zooveel van dose landen gemeriteert , en in een zake bij
zulke wegen van hem. becomen ?
Seyt dat zijne meeninge in 't minste nyet en is geweest zijne
mat . eenigsins verdagt to maken , aangezien dezelve naar zijn
onthout bij de brieven van 't jaar 1617 , zelfs repeteert zijne
brieven van 't jaar 1613 , of 't effect van dyen , en dat hij
nyet en can verstaan , dat de brieven de anno 1613 anders
als behoorlijk met goede deliberatie ende iterativelijk bij zijne
mat. zijn geschreven , en dat hij de hoer Caron hadde verclaart,
dat de geheele gelegentheit van de disputen naarder en volcommelicker vuytte gedructe handelinge en gevolge van dien ,
in Duytsch en Latyn gedruct , condo verstaan worden.
118.
Waarommo zijne mat. van Groot Bretaingien nyet vrij en
stonde de landen zoo wel to radon totte nationale synode,
als hij oordeelde zulks voor onzen staat dienstig to zijn,
als hij to voren geraden hadde dat men de kerkelijke
differenten met auctoriteit zoude afdoen ?
Seyt dat hij verstaat , dat zijne maj t. zulks buyten eenig
twijfel vrij stonde , maar dat de heeren staten van Hollandt
en West-vrieslandt verhoopten zijne mat . alzoo to berigten, en
door hare redenen to beweegen , dat dezelve zoude hebben
goedgevonden , dat eerst in eene vrije provinciale synode van
Hollandt en West-vrieslandt bii interventie van zijne ma ts . aanzienelijke theologanten , tot een christelijke accommodatie en vereeniginge zoude worden gebragt , en 't zelve nyet succedeerende
naar wensen en begeeren , dat men alsdan tot vorder vergaderinge zoude cornea , 't welk geen contrariteyten en zoude
hebben medegebragt , aangezien zijne mat. ligtelijk condo oordeelen , dat zoo verre deselve een nationael synode van zijne
rijken van Groot Bretaingien zoude willen convoceren , ontwijfelijk zoo wel in Engelandt als in Schotland zoude worden ge-
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sustineert , dat in elk rijk , als bij hemselven souverain en
absolut , (gelijk de provincie van Hollandt en Westvrislandt en
ook andere vereenigde zijn) eerst zoude behooren en ook moeten gehouden worden.
119.
Waaromme hij gevangen van meerder agtinge heeft witlen bg ehouden hebben den brief van de voors. mat . van
't jaer 1613 als den brief van 't jaar 1617 , de synode
nationaal aanradende ?
Seyt dat hij van de auctoriteyt van zijne mat . brieven nyet
en can oordeelen , houdende dezelve beyde in weerden , maar
dat hij van langen tijt geleert , vuyt de historien geleesen ,
en bij experientie bevonden heeft , dat met desputatien , interrogatien , inquisitien , subtile disputen , ofte ecclesiastique
decreeten , de schismata in de kerkelijke differenten nyet zoo
wel nedergeleyt en tot ruste en vreede van de landen, steeden,
kerken en ingeseetenen geaccomodeert en vereenigt worden, als
bij accomodatie en interpositie van de publycque auctoriteyt
daartoe.
120.
Of hij dan meent dat den brief van den voors. conink
van 't jaar 1617, nyet en was geschreven met zoo goeden circumspectie en beradinge als die van den jaare
1613?
Seyt dat hij meent de brieven van 't jaar 1613 met volcomen
deliberatie geschreven te zijn, als bij een bequaam interval van
tijd geitereert , en genoeg conform des coninks meeninge in
de materie van de predestinatie vuyt verscheyden zijne boeken
en actien , en ook bij hem vuyt het rapport van de gesanten
vuyt deese landen in Engelandt geweest zijnde eenige jaaren
te vooren, verstaan , ende dat hij nyet en can verstaan , dat
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de brieven von 't jaar 1617 opte reyse naar Schotlandt gedepescheert daar tegens strijdig zijn, en daaromrne in haar volcomen weerde wel connen blijven, ordentelijk naar de rechten
van de landen ende van Hollandt en West-vrieslandt in do
zaken procedeerende , gelijk hiervoren gezeyt is.
121.
Bij wat reedenen hij gevangen meent dat eenen dienaar,,
of raadt in dienst van den lande wesende , alzoo bij
gepreoccupeerde brieven de gansche regeeringe zoude
mogen blinthoeken en circumvenieeren ?
Seyt dat hij geduyrende den geheelen tijd van zijnen dienst
de resolutien van mijn heeren staaten van Hollandt ende Westvrieslandt , zijne meesters , vuyt cragte van zijnen last , heeft
helpen sterken bij alle bequame middelen, zoo veel hem doenlijk is geweest, en dat hij 't zelve ook in desen heeft gedaan,
conform zijn last en gebruyk van alle den tijt zijnes diensts ,
daar mede hij meent de landen goeden dienst gedaan to hebben. Seyt voorts , dat zijn ineeninge nyet en is geweest, dat
de brieven de anno 1613 aan de heeren staten generael, maar
alleen aan de heeren staaten van Hollandt geadresseert zouden
worden.
122.
Of hij gevangen nyet zelfs voorheen en bij hemselven
geconcipieert en ingestelt heeft de resolutie van iiij
Augusti 1617 ?
Seyt dat de heeren staaten van Hollandt en West-vrieslandt
landen tijd bij den anderen geweest zijnde , ende op to poincten van bescrijvingen en reces daar op int jaar 1617 de vergaderinge was geleyt , zoo veel de poincten differentiaal onder
de steeden diesaangaande wesende, veel reysen was ommevraag
gedaan, en bij de meeste stemmen daar op resolutie genomen,
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en bij hem alle mogelijke debvoiren int gemeen en particulier,
ook met versoek en bidden aan de steeden gedaan om hen tot
eenigheit te disponeren totter landen en steeden dienst en verseekeringe , en 't zelve met geene middelen hebbende connen
te weege brengen , en daar deur de gedeputeerden van de
steeden moeijeloos wordende , wilden vertrekken, goetgcvonden
is, dat hij naar zijn ampt en gebruyk de resolutie zulks die
met de meeste stemmen dicwils was goedgevonden , zoude
instellen , en dat hij oversulks deselve ingestelt of geminuteert
heeft.
123.
Of hem gevangen bij expresso resolutie van de staaten
opgeleyt was die resolutie in te stollen en te minuteeren ?
Seyt dat naar zijn onthout hem 't zelve bij de meeste leeden
is opgeleyt, en dat het in alien gevalle zijn ampt en gebruyk is.
124.
Of hij gevangen deselve resolutie van den IIIJ Augusti niet
te zijnen particulieren huyse onder de gedeputeerden van
agt steeden en heeft geresumeert , aleer in de staaten
daar of te vermaanen ?
Seyt dat de resolutie in de vergaderinge van de heeren staaten bij hem mondelinge verhaalt zijnde , eenige vuytte edelen
en principaalste steeden , vuytgezondert Dordreeht , Amsterdam , Enchuysen en Edam , die naar zijn onthout daarinne
swarigheit maacten , geordineert is geweest aan zijne P. Ex.
bij monde te verclaren en openen , en ook daar na aan mevrouw de princesse van Oraengien , weduwe , mitsgaders mijn
heere prince Henrik, haren zoon, en dat deselve gecommitteerden gelast wesende omme de mondelinge openinge te doen ,
ook gelast waren op te instellinge van dyen bij geschrifte te

— 266 —
letten , en dat deselve comende van hooggedagte vrouwe princesse en haren zoon , tot zijnen huyse de resumptie van het
geminuteerde hebben gedaan , en bij haar advys en goetvinden
tot haar gemeen contentement gedresseert ; maar dat na zijn
onthout boven de gedeputeerden vuyt de edelen, daar over weer
gedeputeerden der steeden geweest zijn als van de agt steeden,
ende namentlijk die van Delft en Gorcum , zonder dat voor
date bij zijn kennisse tot zijnen huyze eenige vergaderinge
van de voors. steeden is gehouden geweest op to resumptie
van den voors. concepte, dan naar de opening° aan zijn Ex. ,
de vrouwe princesse en prince Henrik, gelijk hiervoren geseyt is.
125.
Met wiens last hij de voorsz. particuliere vergaderinge
ten zijnen huyse gehouden heeft ?
Seyt dat hij nyet en weet dat eenige andere vergaderinge
t' zijnen huyse gehouden. is , als die hier voren verhaalt is.
126.
Of de gedeputeerden van de agt, eenige andere steeden op
to voors. eerste resumptie van 't concept van de resolutie van den IIIJ Augusti , 't zelve nyet goetgevonden
en hebben zonder eenige veranderinge daar in to doen?
Seyt dat naar zijn beste onthout bij de gecommitteerden ,
int resumeeren van dyen, eenige veranderingen zijn gedaan, en
goetgevonden dat het zoo in 't net gestelt en in de vergaderinge gerapporteert zoudo worden.
127.
Of deselve resumptie en bijeencomste tzijnen particulieren
huyse, nyet en is geschiet eer hij gevangen de resolution,
zoo nu en dan genomen in de vergaderinge van de
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heeren staaten , mondelinge bij een brachte , ende een
generale conclusie daar van maacte ?
Seyt dat hij het nyet gelooft.
128.
Waarom hij gevangen doen egter dede deputeeren eenige
vuytte heeren edelen en diverse steeden omme alle de
voors. resolution zoo nu en dan genomen bij een te
brengen en in geschrifte to stellen ?
Seyt dat hij nyet en weet latter eenige gedeputeerden van
de edelen en steeden gecommitteert zijn , dan totte actic hier
voren verhaalt , to weten om zijn Ex. , mevrouw princesse en
prince Hendrik van de resolutie bij monde openinge to doen ,
en het ingestelde
daar naa to resumeeren en zoo ter veruab
b
deringe in te brengen, om daar op geresolveert te mogen worden.
129.
Of deselve deputatie naar date van de voors. resumtie
nyet en is geschiet , om de take een schijn to doen
geven als of men alles met behoorlijke deliberatie deede?
Seyt dat naar de resumptie geen deputatie en is gesehiet
en dat de zaake wettelijk en behoorlijk is gehandelt.
130.
Of de voors. resumptie nyet alzoo particulierlijk is geschiet,
om de voors. resolutie met meerderheyt van stemmen
door to dringen?
Seyt dat hij van geen andere resumptie en weet te spreeken,
als die hier voren verhaalt is.
131.
%Vat hem gevangen beweegt heeft omme de voors. reso.
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lutie zoo precipitantelijk te insinueeren aan zijn Ex, en
den prince Henrik?
Seyt dat hij de gedeputeerden van de steeden , nyettegenstaande zijn versoeken en debvoiren aan deselve gedaan , nyet
langer bij den anderen en conde houden, doordeyn die verstoort
waren dat zoo langen tijt bij ten hoogsten vier steeden de
resolutien tot meermalen genomen , worden opgehouden ; ende
dat hij goedvinde dat zijn Ex., mevrouwe princesse en mijnheere prince Henrik, deur de gecommitteerden van de steeden
zelfs haare goede meeninge zouden verstaan.

132
Of hij gevangen nyet zelfs den heeren edelen en steeden
geraden heeft 'dat men die insinuatie alzoo zoude doen?
Seyt , dat de zaake in de vergaderinge is gedelibereert , en
dat hij mette heeren edelen daar op geconsulteert hebbende ,
tzelve voor hare opinie hebben verclaart , ende naar de omvraag zulks is goetgevonden en geresolveert , zonder dat bij
weet de steeden dit geraden te hebben.

133.
Of het interest van zijn Ex. in desen staat, zoo nopende
zijn goederen als qualiteyten , nyet zoo groot en ware,
dat hij behoort over 't nemen van dezelve resolutie
geconsulteert te worden , nicer dezelve hem alzoo pro
imperio te insinueeren ?
Seyt dat hij in deese zake heeft helpen vorderen 't gunt de
heeren edelen en gedeputeerden van de steeden, als representeerende de hooge overheyt van de landen , gewoon waren te
doen , ende dat de heeren edelen en gecommitteerden bij zijn
Ex. geweest zijnde , de resolutie met behoorlijk respect ende
vruntelijk hebben geopent, en aan deselve versogt dat die na-
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gecomen zoude mogen worden ; zonder dat hij antlers op 't
interest van zijn Ex. zoude connen antwoorden.
134.
Waeromme de voors. resolutie mede geinsinueert worde
aan mevrouw princesse , die geen gezag in de regieringe
van 't land en hadde ?
Seyt dat bij de vergaderinge van de heeren staaten 't zelve
alzoo goetgevonden is , zoo ten respectie dat haar Ex. wed.
van mijn heere den prince van Oraengien h. 1. m. in de welstand der landen mede geinteresseert was , ende namentlijk in
de religions zaaken , dat de fransche kerke tot hare contemplatie meest alhier was geerigeert, en bij de erectie Vuytenbogaert in de bedieninge van dyen gebragt , en dat men begeerde
van haar te verstaan , of zij eenige zwarigheit in zijn leer hadde
bevonden, met offre, indyen zulks mogte wesen, van haar to geeven contentement ; ende voorts opdat haar Ex. van de opregte
meeninge ende intentie van de heeren staaten wel geinformeert
zijnde , namentlijk, dat haar meeninge nyet en was de contreremonstrants gezinde predicanten eenigsins to vercorten ofte
in hare leeringe eenige verhinderinge te doen, (gelijk 't onregt
den heeren staaten Bier tijt naargeseyt worde) zij to beter gerust en jegens zulke calumnien geinstrueert mogte wezen, vuyt
't geene van zoo notablen getal van heeren edelen en steeden
worde verzeekert.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
Rodent die, haar de ;niddag weder geexamineert den
voorsz. Oldenbarnevelt, ter presentie als voren.

135.
Of hij gevangen eenige speciale last van de heeren staaten
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van Hollandt heeft gehad , omme to concipieren en
minuteeren de voors. resolutie van den IIIJ Augusti ,
voor dat hij daar van mondelinge verhaal in de vergaderinge van de heeren staaten gedaan heeft ?
Seyt dat zijnen last, is alle resolution van importantie in to
stellen , dan dat hij nyet en weet , dat van deese materie yets
resolutiesgewijse ingestelt is voor dat de steeden willende
scheyden , de poincten die van tijt tot tijt waren geproponeert
en geresolv eert aan de vergadering zijn gerepeteert en geresumeert , ende daar op de voors. last van openinge aan haar Ex.
to doen , en hem, om die bij gescrifte te stollen, is genomen
ba eweest.
136.
Of hij gevangen de agt steeden ofte derselver gedepu-

teerden nyet dickwils vermaent en heeft dat zij particulierlijk bij eon zouden cornea om met malcanderen te
verstaan ?
Seyt dat hem dikwils bij de gedeputeerden van verscheyde
steeden gezijt is , dat de steeden , hen geformaliseert hebbende
tegens de resolutie van den IIIJ Augusti, aparte vergaderingen
hielden , en dat hij daer op geseyt heeft , dat se van gelijken
mogten doen , gelijk se al gedaan hadden geduyrende zijn
absentie vuyten Hage t' Utrecht.
137,
Of hij door den pensionaris Zeyst deselve agt steeden
nyet en heeft particulierlijk doen vergaderen in de castelenye voor 't neemen van de resolutie van den IIIJ
Augusti.
Seyt daartbe bij zijne kennisse geen last gegeven to hebben.
138.
Of hij gevangen de gedeputeerden van de agt steeden
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nyet verscheydenlijk en wel eernstelijk vermaent heeft,
met malcanderen voor heen te spreeken en te overcomen am altoos in eenigheit te ghaen , eer zij luyden
in de vergaderinge zouden comen ?
Seyt hem dat ook nyet te gedenken.
139.
Of hij dezelve vermaninge nyet dikwils en heeft vernieuwd , naar dat die van Delft, Gorinchem, Schiedam,
Monickendam ende Medenblick, van de particuliere vergaderinge van de agt steeden afbleven ?
Seyt dat hij wel vermaant heeft tot eenigheid onder de steeden , en dat bij zijn kennisse de steeden van Delft , Gorcum ,
Monickendam of Medenblick van de andere steeden in de vergaderinge van de heeren staaten nyet zijn afgeweeken geweest
maar in veel questieuse zaaken mette edelen en andere steeden
gestemt totte leste tijt toe , dan dat 1Vionickendam. en Medenblick int jaar 1618 dikwils absent zijn geweest , wesende de
ordre van de vergaderinge dat de absenbe steeden gerekent warden als hen to conformeeren mette meeste steeden van presenten , ende en zijn bij zijn kennisse eerst maar Brie, daar naa
vier , ende sedertde resolutie van den IIIJ Augusti 1617 vijf,
en sedert Mey lestleden maar ses van de negentien stemmen
van ander gevoelen geweest als de heeren edelen en meeste
steeden totte leste weeke van zijn besoigne toe ; ende dat hij
de steeden in het generael en elk van dyers int particulier tot
goede eenigheit heeft vermaant , zonder dat hij de gedeputeerden van de agt steeden oyt t' samentlijk heeft gezien of gesproken , en elk van hemlieden tot goede eenigheyt en cones.
pondentie heeft geraden.
140.
Of hij nyet zoo nu en dan eenige van de gedeputeerden
van de agt steeden vermaant heeft dat zij particulierlijk
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bij malcanderen vergaderen , elkanderen verstaan , en
onderlinge overcomen zouden , oni alzoo in de vergaderinge comende , met eenigheyt van stemmen to mogen
ghaan ?
Seyt den gedeputeerden van de agt steeden en ook van de
andere die bij hem gecomen zijn , elex in 't particulier wel
vermaant te hebben in 't stuk van 't maintienement van de
unie , vrij en geregtigheyden der landen, en maintienement van
de resolution der heeren staaten, met eenigheit te willen ghaan,
en daertoe metten anderen goede correspondentie te houden ;
verclarende als nu geen memorie to hebben, op 't geent in dit
vraagstuk naarder gevraagt word , daar op hij hem naarder
zal bedenken.
141.
Of dit alles die insigt nyet en hadde , om dat dan alle
resolution doordringen mogte met meerderheit van
stemmen ?
Seyt dat hij altyts geaarbeydt heeft om de stemmen tot
eenigheit to brengen , en dat hij daertoe zeer veel debvoiren
gedaan heeft , en tot maintienement van voorgaande genomen
resolutie , als den dienst van de landen zulks vereyschte heeft
geconcludeert , ende in nieuwe zaaken to voren nyet geresolveert , meesten tijt in zaken van importantie bij de meeste stemmen nyet geconcludeert , maar de steeden versogt hen naarder
to willen bedenken tot onderlinge accomodatie en eenigheit ;
zonder zijne vermaningen tot anderen eynde gedient hebben dan
voortgeseyt is , zullende hem op 't vorder van dit vraagstuk
ook nailer bedenken.
142.
Waeromme hij gevangen de agt steeden ingebeelt heeft
dat twee steeden genoeg waren omme te maincteneeren
de resolution van de heeren staaten ?
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Seyt wel geseyt te hebben dat de minste steeden of leden
van de vergaderinge , de hoogheyden ende geregtigheyden
van de landen nyet en mogten overgeven ofte met andere gemeen makers, maer wel, dat met reden de minste steeden der
landen regten conden conserveeren en 't overgeeven van dyen verhinderen , ende dat hij 't alsoo bij zijnen tijd heeft gepractiseert
en te voren weeten practiseeren; meent ook naar regten 't zelve
sustenibel te wezen , boven 't voors. gebruik ; ende dat zulks
de minste steeden de resolutien tot conservatie van deselve rechten en hoogheyden vermogen te mainctineeren , zonder dat ze
anders als bij bewilligiuge tot quiteeringe van dyen mogten
worden geconstringeert.
143.
Of de steeden alzoo op te zetten tot particuliere vergaderingen om malcanderen te verstaan , onderlinge te
overcomen , en dau in eenigheit hen stemmen in de staaten in te brengen , nyet eigentlijk is staaten in staaten
op te regten?
Seyt dat hij voor de beste ordre heeft altijts gepractiseert en
verstaat best te weesen , dat de stemmen vrij blijfven, en dat
zijne vermaningen omme met eenigheit en correspondentie te
ghaan is veroorsaect deur den cours die andere steeden genomen hebben , ende nyet verder ofte tot anderen eynde streckende dan tot maintienement van de resolutie der heeren staaten , 't welk een van de principaelste poincten van zijn ampt
is , en alzoo altijts gepractiseert heeft, ende dat hij dien cours,
die bij eenige steeden van beyden zijden genomen is geweest
om particulierlijk bij een te comen en hen stemmen te conformeeren en zoo in de staaten in te brengen, quaat vonde , en
wel gewenscht hadde dat het van d' een en d' ander zijne nagelaten ware geweest.
144.
Of hij gevangen door den solliciteur Noordingen die van
IT D. 2 St.
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Leyden bij nachte nyet en heeft doen waarschouwen
van 't vertrek van zijn Exc. ?
Seyt dat hij meant hem te voren gevraagt te zijn of hij tot
Leyden geschreven hadde , of wiste bij yemant anders geschreven te zijn , ten eynde alhier gevraagt , en daarop hij ter goeder trouwe verclaert heeft nog geschreven te hebben , nog to
weeten bij yemant anders zulks geschreven was , maar dat hij
op dit poinct ende eenige andere poincten hem geerne nader
hadde geexpliceert , gelijk hij hier te voren heeft verclaart ;
en dat hij hem hier op bedagt hebbende , weet dat eon persoon , zonder dat hij weet of t Noordingen is geweest of
nyet , bij hem op een sondag 's aeons , als de borgemeesters
maaltijd tot Leyden gehouden was , in zijn huys gecomen is ,
't welk hij als ziekelijk zijnde hielde , zeggende dat op 't hof
tijdinge was , dat zijn Ex. in den nagt omtrent vier uren zoude
vertrecken naar Leyden , ende vuyt denselven persoon naar
zijn onthout -verstonde, dat de heer Weesp mode tot Leyden
was , en dat hij bedugt zijnde dat de heeren borgemeesteren
en regeerders of ten maaltijt wat hoog beschonken zouden. wesen , denselven persoon versogt heeft naar Leyden te willen
reysen en hem adresseeren aan den heer van der Mijle zijn
swager , die mede op ten maaltijt was genoot , en die hij wel
wiste dat zijn wijn wel conde mesnageeren , bij monde wilde
zeggen , 't gunt hij verstaan hadde , omme 't zelve discretelijk
to mesnageeren , maar dat hij in de nagt mette zaake becommert wesende , goedgevonden heeft naarder to ondersoeken wat
van de zaake was , ende dat hij omtrent de klocke vier vuyren
tijdinge krijgende , dat zijn Ex. niet naar Leyden , maar na
Delft zoude reysen , yemant van de zijne na Leyden gezonden
heeft , omme de heer van der Mijle van de waarheyt to adverteeren , en zoo to diligenteeren dat hij met het opgaan van
de poorte aldaar mogte wezen ; ende dat hij daar inne nyet
anders gedaan en heeft als een dienaer van alle de steeden
van Hollandt en West-vrieslandt toestaat , en hij geduyrende zijnen dienst van XXXI jaaren bij alle gelegentheyt
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145.
Of hij verstaande dat zijn Ex. gink naar Delft, ook die
van Delft in zulker haaste daar van heeft gewaarschouwt:
Seyt neen , zoo hij meent dat de gecommitteerde van Delft
her zijnde , daar op wel hadde gelet.
146.

Of 't advys door Noordingen aan den heer van der Mijle
gezonden, nyet daar toe en strekte om die van Leyden
te vermanen wel op hare hoede te weesen , en op de
bewakinge van hare stad te letten ?
Seyt dat zijn meeninge is geweest mette advertentie van den
beer van der Mijie, dat de heeren borgemeesteren van Leyden
daar van verwittigt zijnde , daar op zouden letten en doen gelijk zij voor de geleegentheyt , verzekeringe en bewaringe van
haar stadt bevinden zouden te behooren , en 't geene de gelegentheyt van de zaake verder zoude vereysschen , naar haarc
descretie , zonder dat hij van andere woorden memorie heeft
en ook nyet te gedenken, dat hij heeft laten weeten dat se op
haar hoede zouden zijn.
Was geteekent
Johan van Oldenbarnevelt.
'a Vrijdaags den X.V Marty 1619 weeder geexanzineert den voorn. Oldenbarnevelt, ter presentie als voren.
147.
Nogmaals gevraagt wesende , of hij nyet de gedeputeerden van de agt steeden zoo nu en dan dikwils vermaant heeft (tat zij particulierlijk bij malcanderen
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den vergaderen om malcanderen te verstaan , onderlinge
te overcommen , en dan in eenigheyt henne stemmen
in de vergaderinge in fe brengen P
Seyt als nog nyet antlers te weeten , dan dat hij wel eenige
gedeputeerden van de steeden , en onder andere ook van de
agt steeden heeft vermaant , haar in de zaake, concerneerende
het mainctienement van de unie , vrij en geregtigheyden der
landen en resolutie van de heeren staaten daar toe genomen ,
daar inne differentie was mette andere steeden, hen daar jegens
geopposeert hebbende , zoude in eenigheyt houden , en nyettemin tot alle gevoegelijke middelen disponeeren , ten eynde
de zaake tot accomodatie en onderlinge vereeniginge van alle
de leeden zoude mogen worden gebragt ; gclijk ook in de drie
poincten differentiaal getenteert , en twee derselver tot eenigheyt gebragt zijn geweest, te we gen: het eerste nopende 't mainctienement van de unie , vrij en geregtigheden, daar op bij de
gedeputeerden van Amsterdam een voet van moderatie voorgesiagen zijnde , deselve bij de heeren edelen en andere steden
is aangenomen , en deselve daar bij gelaten , gelijk ook in
reguard van de waertgelders bij gemeen advijs verstaan is
geweest, dat de generaliteit daarover nyet en hadde te disponeeren, als de costen van dyen tot laste van de generaliteyt
nyet en zouden werden gebragt , als van wegen de heeren
van Hollandt in de voile vergaderinge van de heeren staaten
generael is ingebragt. Ende nopende het derde poinct, rakende
de kerkelijke vergaderingen synodaal , dat daar op ook verscheyden voorslagen van accomodatie saccessivelijk zijn gedaan,
zonder dat zijn meeninge , intentie , of woorden aan yemant
van de gedeputeerden van de agt steeden , als die wesende
tusschen hemlieden ende zes steeden te voren differentiaal tot
eenige aparte vergaderinge heeft vermaant ofte geraden , maar
wel totte voorsz. drie poincten, ten fyne als in t vraagstuk.
148.
Item , of dit alles die insigt nyet en hadde , om dat men
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dan alle resolutien doordringen mogte met meerderheit
van stemmen ?
Seyt nyet anders te connen zeggen , dan hij hier voren
heeft gezeyt , en dat hij niettemin op te voors. Brie poincten
de agt steeden vermaant heeft tot eenigheit ende ook tot dien
eynde alle gevoegelijke middelen te willen bedenken en aannemen , en dat in geender manieren zijn meeninge is geweest
henluyden zulks te raden ten eynde de resolutie met meerderheit van stemmen zoude doorgedrongen worden , alzoo alle
voorslagen tot accommodatie bij hem gedaen , ook bij andere
gedaan en bij hem gevordert, anders medebrengen.
149.
Oft advijs bij hem gevangen door Noordingen aan den
heer vander Mijle tot Leyden gegeeven nyet mede was
ten eynde die van Leyden in haaste de andere naasteeden als Haarlem , Woerden en Gouda mede daar
of zouden verwittigen ?
Seyt dat zijn advijs aan Noordingen hij monde gegeeven
daer toe gestrect heeft, dat borgemrn. van Leyden, haar in
wettelijke natuurlijke beloofte ende notelicke verseekeringe en
defensie , zonder yemants nadeel ofte offensie zouden houden ,
en zijn Exc. comende met respect en offitie van accomodatie
bejegenen , gelijck gebruyckelijck is ; daar me de hij verstaan
heeft, dat de landen , zijn Exc. , de steeden en ingeseetenen
best zouden wesen gedient. Dat naar zijn onthout hij aan
Noordingen mede vermaant heeft , dat de heeren van Leyden
zouden willen letten , of zij de naastgelegen steeden daar van
mede zouden adverteeren , streckende zijn intentie mede als
voren.
150.
Waaromme hij gevangen die van Leyden vermaant ofte
gewaarschouwt heeft om op te bewaringe van haar stadt
te letten tegens haren eygen stadhouder ?
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Seyt , dat de advertentie aan hem gedaan zijnde , hij in
zijn gemoet overleyt heeft , of hij de heeren van Leyden daar
van zoude adverteeren of nyet, en alles ovcrwogen hebbende,
naer zijii dispositie toeliet , tot quytinge van zijn ampt en
conscientie, zoo ten opzien van 't geene aldaar gepasseert was
in t beginsel van October , als de ontsteltenisse der gemoederen binnen Leyden , best gevonden heeft de advertentie te
doers , om geexcuseert te zijn van de onheylen die zouden
hebben mogen vallen bij gebrek van de voorsz. waarschouwinge , en zijn intentie nyet anders geweest te zijn als hier
voren verhaalt is , daar mede hij gemeent heeft , dat ook zijn
Exc. best zoude wesen gedient.
151.
Of hij gevangen in zijn gemoet en conscientie de zaake
dan daar voor heeft gehouden , dat zijn Exc. maken
ofte stijven zoude gelijke beroerten als den 1 e October
tot Leyden waren gevallen ?
Seyt geensins , maar terwijlen opte compste van zijn Exc. ,
naar gebruyk eene gemeene toeloop van vele soorten van menschen bij den anderen comet , en in die ontsteltenisse der
liumearen daar vuyt eenige swarigheyt hadde mogen vallen
of comen , zelfs tot misgenoegen van zijn Exc. , best gevonden hadde , dat de heeren van Leyden daar op letten , ende
naar de kennisse die zij van hare ingeseetenen hadden, deem
zulks zij best zouden vinden , daarmede hij gemeent heeft ,
dat de landen, zijn Exc., ende stadt en ingeseetenen van dyers,
best zouden wesen gedient, ende nyemant vereort ofte verhindert.

152.
Waaromme hij gevangen dan gees gelijke tdvertentie
heeft gedaan naar Delft , daar to voren mode ern groot
rumoer onder de borgers was geweest ?
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Seyt , dat hij die van Delft nyet en heeft geadverteert,
gesehiet is , omdat die van Delft hier ordinaris twee gedeputeerden hadden , en zoo de heeren gedeputeerden van Leyden
in den Hage waren geweest , zoude hij de advertentie tot
Leyden op ten zelven rude hebben laten aancomen , en
't onweer van Delft was omtrent zoo veel jaaren als van
Leyden maanden gepasseert , en dat de ontsteltenisse van de
humeuren van Delft lange waren geappaiseert.
153.
Indien 't advijs van hem gevangen aan die van Leyden
gegeven , fundament heeft gehad op to ontsteltenisse
der gemoederen aldaar en 't geene den 1 e October was
gepasseert, waaromme dan ook andere steeden gewaarschouwt of doen waarschouwen , daar zulke of gelijke
ontsteltenissen nyet en waren ?
Seyt , dat hoewel in andere steeden de ontsteltenissen der
gemoederen haar zulks nyet en hebben geopenbaert als binnen
Leyden , dat nogtans om de religions differenten in meest
alle de steeden der humeuren waren.
154.
Of op t advijs bij hem gevangen tot Leyden gezonden ,
nyet alien de schutters en waertgelders aldaar bij
nagt in wapenen zijn gebragt geweest tegens zijn Exc. ?
Seyt , dat zij nyet en weet wie clatter in wapenen gebragt
zijn , maar dat naar zijn verstant die geene die in wapenen
gebragt zijn tot dienste der landen , zijn Exc. , de stadt ,
porters en inwoonderen derselver stadt daar in gebragt zijn.
155.
Of hij gevangen 's anderen daags vroeg den connuissaris
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Snoek nyet en heeft gezonden naar Leyden, om aldaar
aan te dienen , dat zijn Exc. een anderen weg hadde
genomen ?
Seyt jae , en t zelve gedaan te hebben terstonts naar dat
hij tijdinge kreeg , dat zijn Exc. zijn reys naar Leyden nyet
en zoude doen, zoo dat hij meent, dat den commissaris Snoek
in desen genoemt , tot Leyden heel vroeg is geweest , en van
't voorgaande advijs tijdinge gebragt heeft.
156.
Waartoe t voors. advertissement deur deze commissaris
Snoek dienstig was , indien 't voorgaande advijs nyet
en was om de borgerije en waerdgelders in wapenen
te brengen tegens zijn Exc. , en de poorten toe te
houden ?
Seyt, omme met advijs van de waerheyt het abuys van de
voorgaande advertentie te regten.
157.

Of 't geheele advijs naar Leyden en andere steeden gegeeven , nyet daer toe en strecte om die van Leyden
ende andere steeden in meerder bedenkinge tegens zijn
Exc. te brengen ?
Seyt dat zijn meeninge nyet anders als tot gemeene dienstpen
heeft gestrect , als voren verhaelt is , en nyet ten eynde als
hier verhaelt wordt.
158.
Of hij gevangen nyet en is autheur van 't protest van
uniebraak tegens de generaliteit over 't houden van de
nationale synode, op ten name van Brie provincien gedaan ?
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Seyt dat hij van geen protest van uniebraak en weet te
spreeken , maar dat waar is , dat hij siekelijk zijn camer houdende , bij hem gecomen zijn eenige gecommitteerden vuyt
Hollandt , Utrecht en Overijssel , to kennen gevende, dat meerendeel van de gecommitteerden van Gelderlandt, (ook bij contradictie van eenige hare medegecommitteerden) mitsgaders van
Zeelandt , Vrieslandt , Groeningen en Ommelanden, nyet jegenstaande de gecommitteerden van Hollandt , Utrecht en Overijssel elks apart verclaart hadden , dat zij dier tijt van hare
principalen nyet en waren gelast omme te consenteeren in 't
convoceeren of vuytschrijven van een synode nationael , mette
selve vuytscrijvinge wilden voortgaan , ende dat hij motto solve
gecommitteerden daar op geadviseert hebbende , bij gemeen
advys goetgevonden is van wegen de voors. drie provincien ,
een cute geraisonneerde verclaringe , gefundeert op to nader
unie en andere tractaaten to doen , ende daarbij in effecte 't
samentlijk in 't tort to zeggen , 't geene bij elk van de gecommitteerden van de provincien in 't breede gezeyt was ,
welke verclaringe bij hem als d' outste gedicteert , en bij een
van de gecommitteerden geschreven is ; hebbende hij 't zelve
geoordeelt de civilste en bequaamste middel omme 't recht
der provincien to conserveeren , die hij in de XL jaaren de
generaliteyt gefrequenteert hebbende , heeft weeten to gebruyken , en dat hij de gecommitteerden vuyt Hollandt expresselijk
heeft versogt dezelve verclaringe in de generaliteyt nyet over
te leveren, dan na voorgaande communicatie en goetvinden nyet,
alleen van de ordinaris gecommitteerden van Hollandt ter vergaderinge van de heeren staaten generael , maar ook van 't
collegie der gecommitteerde raaden , gelijk hem gerapporteert
is zulks geschiet to zijn ; ende nopende 't woord van uniebraak
seyt dat hij daar van antlers nyet en weet als 't geschrift
inhout.
159.
Of hij ,gevangen eenigen last van de heeren Staten
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Holland heeft gehad om van uniebraak te mogen protesteeren ?
Seyt dat behalven zijn staat als advocaat van 't land van
Hollandt en West-vrieslandt , hij mede gecommitteert was ter
vergaderinge van de heeren staaten generael , en dat dezelve
gecommitteerden generalick en specialyk gelast zijn op 't onderhout van de gemaacte unie en behoudenisse van der landen
vrij en geregtigheyden te letten , en doen 't glint zij dienstig
en nodig vonden, en dat hij op die, en geenen anderen specialen last heeft helpen besoic.,,neren , behalven dat in specie bij
die van Hollandt dier tijd geresolveert was , dat men in
't nationael synode nyet en sonde consenteren , zonder dat hij
weet datter geresolveert is geweest , dat men uniebraak zoude
mogen protesteeren , maar dat hem selfs wijst , als daar jegens
gedaan wort , dat men 't zelve mag zeggen.
160.
Of hij 't voors. protest aan Grotio nyet en heeft gedicteert gehad ?
Seyt dat hij 't gedicteert heeft, als voren, en dat hij meent
dat Grotio , als de jongste zijndc , 't zelve geschreven heeft.
161.
Of hij aan Grotio dienvolgende nyet gelast en heeft in
de vergaderinge van de heeren staters generaal van uniebraak te protesteeren ?
Seyt , dat hij aan Grotio geraden en denselven versogt heeft
t zelve geschrifte nyet over te leveren, dan naar communicatie

en goetvinden als hier voren verhaalt is , en dat hij van t vorder nyet en weet to spreeken, edzo Grotius in digniteyt wesende , hij nyet gequalificiert en was hem te lasten.
162.
Of hij 't instellen van 't zelve protest yemant van Hol-

landt meer is geweest als hij en Grotius ?
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Seyt, dat hem nyet en gedenct datter yemant racer bij iF.
geweest , en dat hij daarom Grotium versogt heeft ten fyne
als hier voren verhaalt is.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
Eodern die, naar de middag, ter presentie als voren,
nzitsgaders van de heere van Santen, ?ceder geexamineert
den voorn. van Oldenbarizevelt.
163.
Of zulken protest van de uniebraak te doen , nyet en is:
strijdende tegens de naarder uuie P
Seyt , dat naar zijn verstant de naarder unie expresselijk
hout , dat alien t geene daar jegens gedaan wort , is nul en
van onweerde , en terwijleu de naarder unie expresselijk hout
't stuk van de religie buyten de dispositie van de geunieerden,
maar laat aan de respective provincien , gelijk ook bij navalgende tractaaten, gebruyken en ordenancien van de provincien,
claar is , en daarom t geene hij de meeste stemmen van de
zeven provincien , zonder bewilliginge van de drie geen last
hebbende , voorgenomen hadden met het vuytscrijven van de
nationaale synode notoirlijk tegens de unie was , dat hij daer.
omme neffens d' andere gecommitteerden zoo vuyt Hollandt ,
Utrecht als Overijssel verstonde , dat hare ingestelde verclaringe , zoo tot ondcrregiinge van de andere provincien, al3
het ophouden van het voors. onregtmatig voorneemen , volgende de unie wel gefundeert was. Daar bij vocgende, dat
zoo 't voors. gescrift in hout protest van uniebraak , daarvan
hij geen memorie en heeft , dat hij nvet en can verstaan , dat
't zelve ook strijd tegens de unie.
164.
Of znlke particuliere vergaderingen t zijnen huysc in
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wigtigen zaake , buyten de ordinaris vergaderplaatsen ,
nyet en zijn verboden conventiculen en pure complotterijen ?
Seyt te verstaan , dat deese vrage gansch ongefundeert is ,
terwijle de gecommitteerden elks apart hare resolutie in de
vergaderinge van de heeren staaten generael hadden ingebragt,
ende dat de drie provincien met 't meerendeel van de gecommitteerden van de vierde, bij overstemminge al evenwel wilden
voortgaan , dat de t' samentlijke geinteresseerden van de drie
provincien daar op wettelijk mogten vergaderen en hare t' samentlijke meeninge instellen en verclaren , omme in t tort te
beter het ongelijk en de onregtmatigheit te vertoonen , en dat
hij voor zoo veel als mijn heeren van Hollandt aangaat , met
den geenen die vuyt Hollandt daar over was , besprak , dat
voor 't overleveren, 't zelve de andere Hollantse gecommitteerden ter vergaderinge van de heeren staten generael en ook de
g. r. zoude worden gecommuniceert , en nyet zonder goetvinden van dezelve overgelevert.
165.

Of nyet strijdig en is tegens de naarder unie en d' ordre
van 't besoigneeren in de generaliteyt , dat de gedeputeerslen van drie provincien t samen bandeeren en met
een geligeert protest tegens de andere leden aangaan ?
Seyt , dat naar zijn onthout in de generaliteyt noyt en is
gebruickt , dat men bij pluraliteyt van stemmen bij overstemminge ofte overdringinge een , ik laat staan drie provincien ,
zoude willen de wet stellen in zaaken , nyet wesende van de
dispositie van de geunieerden , maar expresselijk aan de heeren staaten der respective provincien , geresolveert , dat daeromme de t samentlijke geinteresseerden zulks wel t samentlijk
hebben mo bg en verclaren.
166.

Of hij gevangen nyet bij overstemminge de provincie van
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Vriesland overgedrongen heeft de deputatie naar Leeuwaerden in een zaake van polityc , die naer zijn eygen
zeggen aan de respective provincien bleeft gereserveert?
Seyt , dat hij wel verstaan hadde in 't verleenen van 't octroy van die van Leeuwaerden , dat 't zelve nyet en was van
de dispositie van de heeren staaten generael , maar nadyen
de gecommitteerden van Vrieslandt ter vergaderinge van de
heeren staten generael zelfs instantie deeden tot 't verleenen
van 't octroy aan die van Leeuwaerden, en naar zijn onthout
your een principale of fundamenteele reden allegeerden , dat
de grave van Licester dier tijt absoluyt gouverneur bij commissie van de heeren staten generaal , zulke octrooijen mogte
verleenen , ende des to meer de heeren staten generael , als
zijne committenten , en dat daarop 't octroy bij gemeene bewilliginge was geconsidereert , hij die spreect neffens d' andere
gecommitteerden van Hollandt en andere provincien bij moorderheit van stemmen totte deputatie heeft helpen resolveeren,
en bijzonder nademael de eyntelijke meeninge van deselve deputatie alleenlijk daartoe strecte , dat het veranderen van
t voors. verleenen octroy zonder bewilliginge van die van
Leeuwaerden zoude worden vuytgestelt totte vergaderinge van
de heeren staaten van Vrieslandt , omme bij deselve daar op
gelet en gedaan to worden , gelijk zijluyden ten dienste van
de provincie en de stad van Leeuwaerden zouden goedvinden.
167.
Of de voorsz. gedeputierden naar Vrieslandt gezonden of
eenige van deselve van hem gevangen geen pardonlieren last en hebben gehad , om in Vrieslandt to
sundeeren de humeuren in t stuk van de religie ?
Seyt hem t zelve nyct to gedenken , nogte daarvan eenige
memorie to hebben.
168.
Oft voors. protest der drie provincien wettelijk geresu-
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ineert en goetgevonden is geweest bij de gecommitteerde raeden en andere gecommitteerden ter generaliteyt , al eer 't zelve ter vergaderinge van de heeren
staaten generaal is overgelevert geworden ?
Seyt dat hij van de heer arotio verstaan heeft zulks gedaan
te zijn , zonder dat hij anders daar van weet , alzoo hij mits
zijn indispositie zijn earner was houdende ?

169.
Of hij gevangen de disputen tusschen de magistraat van
Nimwegen nyet en heeft getragt te brengen aan de
heeren staten generael , die naar zijn eygen zeggen en
volgende de unie daar nyet comen en conden ?
Seyt dat hij daar' van eerst gesproken zijnde van de gecommitteerden van Nimwegen , zeyde , dat het een zaak was die
naar zijn verstant nyet en stonde ter dispositie van de generaliteyt , daarop zij repliceerende zeyden, dat de stadt Nimwegen een vrije rijks stadt was , en dat zij het afstand van de
privilegien geduyrende den oorloge hadden gedaan deur de wapenen in de magt van de heeren staten generael ; dat zij daaromme meenden gefundeert to weesen hen aan deselven to adresseeren , en haare dispositie daar op to vorderen , ende dat hij
in de vergaderinge van de staaten generael nyet geweest en is,
als aldaar geventileert worden of men de gedeputeerden van
de heeren staaten generael naar Nimegen zoude zeynden , dog
ingevalle bij dit vraagstuk gemeent zoude worden de questie
die aldaar geweest is op 't beroepen van een predicant , dat
hij gedenct daar bij geweest to zijn , en dat de zaake is gerenvoyeert naar Gelderlandt , zoo hem dunct aan 't hof aldaar.

170.
Of hij gevangen aan Bieseman en anderen van Nimegen
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nyet gegeeven en heeft raat en advys om in hater t stub:
van de keuze van de magistraat tegens zijn Ex. to
opposeren ?
Seyt dat hij mernorie heeft dat eenige gecommitteerden van
Nimmegen op die materie bij hem zijn geweest , willende sustineeren , dat nademaal zijn Ex. alleenlijk was gecommitteert bij
tractaat op to rednetie der stad Nimmegen om geduyrende de
oorloge de magistraat to stellen , en dat hare privilegien opt
stencn van de magistraat zoo lange zouden worden opgehouden,
dat daaromme mits de gemaacte treves zij behooren te genieten
hare privilegien ; en naer eenige communicatien dat hij die
spreect hemlieden geraden heeft haar te willen addressceren
can zijn Ex. , en deselve tot haar versoek bij bequame middelen
te disponeeren ; ende zoo zij daernae weder bij hem quamen ,
zeggende , van zijn Ex. Been eyntelijk bescheyd tot haar eon tentement ontfangen to hebben , en zijn raat versoekende , hij
dezelve zeyde , de materie te wesen important en bestaande
in rechten , dat zijne dispositie nyet toe en het , daarop to
mogen letten , en dat zij daarom wel zouden doen haar zaaken
consulteerende met verscheyden rechtsgeleerden, op verscheyden
plaatsen ; ende dat hij haar zulks geenen anderen rant heeft
gegeeven om hen tegens zijn Ex. to opposeeren. , maar zoo zij
advysen van reehtsgeleerden t' Karen voordeel eregen , dat zij
deselve zijn Ex. zouden comm.unieeeren , en bezien of zij hem
daarmede tot hare meeninge zouden connen bewegen.

171.

Wat rant hij den voors. Bieseman en andere gegeeven
heeft , om te doen als zij zijn Ex. nyet en zouden hebben conden bewegen tot hare begeerte ?
Seyt pen anderen dan dat zij tot Nimegen metten anderen
op to zaake zouden letten en doen zooals zij zouden best
vinden , en zo veel mogelijk met contentement van zijn Exc.
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172.
Of hij deselve nyet geraden en heeft dat zij zelfs de keure
van de magistraat zouden doen en zijn. Exc. voorbijgaan ?
Seyt nyet to weeten ofte gelooven zulks gedaan te hebben.
173.
Of hij gevangen van dezelve geen brieven ontfangen en
heeft , regt voor de veranderinge van de magistraet aldaar , en van wat inhout en wat hij daarop heeft gerescribeert of laaten weeten ?
Seyt daar van geen memorie to hebben.
174.
Of hij gevangen de heeren van Akersbergen en van Rijsenburg nyet vermaant en heeft dat die van Utrecht ,
als naaste provincie , die van Nimmegen behoorden te
encourgeren ?
Seyt 't zelve hem ook nyet te gedenken , en dat hem onmogelijk zoude wesen alle communication te onthouden , ende
dat 't zelve eon man van LXXIJ jaaren nyet en behoort gevergt te worden.
175.
Of hij ten faveure van Bieseman ende andere van Nimegen nyet gezogt en heeft zijn Exc. van zijn voorgenomen reyse naar Nimegen te diverteeren ?
Seyt dat hij meent , dat hij op gelijke vrage hier voren verclaart heeft , dat hij meede was geweest over de resolutie van
de g. r. omme zijn Exc. te versoeken , mits de swarigheit
in Holland wesende , en onbequamen tijt de reyse naar te
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geschiet , dog hem nader bedenkende , meent over de resolutie nyet geweest te zijn , maar dat eenige gecommitteerden
vuyt 't collegie bij hem zijn geweest , mette welke hij van de
zaake gesproken heeft , ende aan deselve verclaart voor zijn
advys het blijven van zijn Exc. in Hollandt , om reedenen
voorsz. best te wesen , 't welk hij primario ten dienste van
t Iandt van Hollandt en secundario ten dienste van de gedeputeerden van Nimegen gedaan heeft , alzoo zijn Exc. gewoon
was aldaar bij commissarissen en niet in persoon op 't verstollen. van de magistraat to besoigneeren.
176.
Of hij gevangen nyet gepromoveert en heeft dat de afgesette magistraat van Nimegen in de qualiteyt zoo zij
pretendeerden in de vergadering van de heeren staaten
generael audientie zoude geven ?
Seyt dat hij dier tijt in de vergadering van de heeren staaten generael nyet en heeft gecompareert , en nyet to weeten
of hij de gecommitteerden van Hollandt aldaar compareerende,
daar van gesproken heeft ofte nyet , maar wel dat de voors.
gecommitteerden in de vergaderinge van Hollandt versogt en
vercregen hebben audientie.
177.
Of hij gevangen zelfs de voors. afgezette magistraet nyet
geraden heeft zoo in de vergadering van de heeren staten generael als van Hollandt respective, over de keuze
bij zijn Exc, gedaan , opentlijk te doleeren en reparatie
daar jegens to versoeken ?
Seyt dat hem gedenct dat verscheyden gecommitteerden van
de oude magistraet bij hem zijn geweest , en verclaart hebben
zulks hare meeninge to wesen . zonder dat hij weet deselve
J.
1I I), 2 St.

— 290 —
eenigen raat gegeeven te hebben om zulks te doen , maar belooft alle addres te doen bij de heeren staaten van Hollant ,
om henl. aldaar te doen hooren en hare redenen te verstaan.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
's Maandaags den XVIII Marty 1619 weder geexamineert den voorn. van Oldenbarnevel 1 , ter presentie
van de heeren Voocht , van Essen , Cromhout , Junius
Couwenburch , Rosa , van Sweten , Panto , Schagen ,
Bruynings , Mannzaker , Scotte , Ploos , Salmius , Sandiu8 , Atsma , Sloot , van Hemert en Scaffer.
178.
Of hij gevangen deselve van Nimegen nyet belooft en
heeft , dat deselve bij de heeren staaten van Hollandt
zoude doen hebben reparatie jegens deselve keure ?
Seyt neen.
179.
Of hij deselve afgezette magistraat van Nimegen nyet en
heeft doen hebben audientie bij de heeren staaten van
Hollandt int stuk van de clagten die zij over de keure
van zijn Exc. waren doende ?
Seyt dat zij audientie versogt hebbende , hij 't zelve bij de
heeren edelen en steeden heeft geproponeert ; ende dat bij
deselve goedgevonden is geweest haar te doen binnen staan
en audientie te verleenen,
180.
WTaar gebleven is de scriftelijke propositie bij deselve
overgegeeven ?
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Seyt dat hij 't zelve nyet en weet , “vijffelende of deselve
hem zoude mogen gerestitueert zijn , maar en weet het nyet
seeker.
181.
Waaromme hij deselve propositie nyet en heeft willen
communiceeren die van Gelderlandt ?
Seyt dat hem nyet gedenct , dat die van Gelderlandt cornm.unicatie daar van versogt hebben.
183.
Waeromme hij gevangen deselve propositie nyet en heeft
willen communiceeren diverse leden van Hollandt , als
Dordrecht , Amsterdam , en andere ?
Seyt dat hem ook nyet en gedenct zulks aan hem verzogt
te zijn.
185.
Of hij gevangen nyet gemuniteert en ingestelt en heeft
den brief aan de heeren staaten van Gelderlandt , geschreven ten fijne omme de afgezette magistraat van
Nimmegen te doen hebben cessie op ten landtdag in
gelijk getal neffens de dienende magistraat ?
Seyt dat hij meent dezelve minute ingestelt te hebben, volgens de resolutie van de heeren staaten van Hollandt en Westvrieslandt , en dat hij gelooft dat deselve hout t gunt hier vermaant word , bij forme van voorslag of raat , en dat hij nyet
en weet wat verandering in 't arresteeren vant concept bij de
heeren staaten is gedaan , alzoo hij daar nyet bij en is geweest.
186.
In wat regieringe van dese landen oyt gebruykelijk is ge19
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weest dat de afgezette magistraat Bessie heeft neffens
de dienende ?
Seyt dat de consideratien en redenen bij de gedeputeerden
van de nude magistraet van Nimmegen geproponeert, van zulke
consideratie bij de heeren van Hollant en West-vrieslandt verstaan zijn , dat zoo wel ten opzien van de twaalfjarige treves,
en 't geene geduyrende deselve in 't bestellen van de magistraet
geallegeert werden gepasseert te zijn , namentlijk dat die gestelt was geweest naar 't eygen gevoelen en begeerte van die
van de magistraat en deselve daar toe zelfs bij zijne Exc. gecommitteert , behalven dat zij XXVI of XXVIJ jaren hem wel
en getrouwelijk voor de gemeene zake hadden gedragen , en
zoo lange geschorst geweest zijnde 't gebruyk van hare privilegien , dat van consideratie was bij de landschap van Gelderlandt geexamineert te worden , oft nyet redelijk en ware dat
se haar privilegien zouden behooren te genieten , gelijk andere
groote en cleyne steeden van Gelderlandt genoten ; zonder dat
hij zoude connen eenig exempel allegeeren volgende de vrage,
nyet wetende latter gelijke cases in regard van andere magistraaten voorgevallen is geweest.
187.
Waaromme hij gevangen de heeren staaten van Hollandt
zulken raat gegeeven heeft om alzo te schrijven tegens
't notoire regt van de landen ?
Seyt dat in de vergaderinge van de heeren staaten van Hollandt en West-vrieslandt geleeden zijn de reedenen bij die
van Nimmegen overgegeeven , en daar jegens 't verbaal bij zijn
Exc. aan de heeren staten generaal overgelevert van 't gepasseerde in 't veranderen van de magistraat binnen Nimmegen ,
ende op alles gelet zijnde na de ordre van de vergaderinge
geresolveert is aan de heeren staaten van Gelderlandt te scrijven , zonder dat hij antlers raat gegeeven dan de stucken geleesen zijnde , de stemmen om gevraagt en bij de meeste stem-
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men geconcludeert heeft volgens zijnen last en gebruyk , dog
dat bij de heeren edelen in 't formeeren van haar advys 't
zelve is voorgeslagen , ende bij hem die spreect , int vuyten
van derselver advys verclaart , en bij de meeste stemmen voorts
gevolgt , zonder dat hij die spreect eygentlijk weet of hij 't bij
de heeren edelen heeft voorgeslagen.
188.
Of hij gevangen nyet diverse steeden van llollandt aangeraden heeft de veranderinge van den eedt van de
schutterijen ?
Seyt dat hij daar van geen memorie en heeft.
189.
Of eenigen last of resolutie van de heeren staaten is ge-weest , in cragte van dewelke de schuttereeden mogten
verandert worden ?
Seyt dat hij daarvan ook geen memorie en heeft , maar
dat hij meent 't solve altyts gestaan to hebben tot dispositie van
de regierders van de steeden, en dat hij bij zijnen tijt als pensionaris van Rotterdam zulks aldaar heeft helpen procureeren.
190.
Of hij in Septembri 1617, den secretaris Ledenberg hem
gevangen nyet gecommuniceert en heeft 't concept van
eenen brief die beraamt was aan zijn Exc. to scrijven
ten eynde hij tot -Utrecht nyet comes zoude ?
Seyt daar van geen memorie to hebben.
191.
Of hij gevangen nyet diverse consideratien opt concept
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van dien brief en heeft gemoveert daar na dien brief
gecorrigeert is ?
Seyt ook daar van geen memorie te hebben.
192.
Of hij gevangen onder correctie van de consideratien bij
hem gemovecrt , nyet goedgevonden en heeft dat zijn
Ex. zulken brief zoude toegesonden werden ?
Seyt dat hij daar op nyet antlers can zeggen dan als voren.
193.
Of de verclaringe van die van Haarlem met zijn toedoen
en advys nyet ingestelt en is geweest ?
Seyt dat hem gedenct , dat die van Haarlem deur eenige
gedeputeerden hem gecommuniceert hebben zeker gescrift , inhoudende hare opinie tot voorstant van de unie , vrij en geregtigheyden , mitsgaders privilegien der steeden , zonder dat
hem gedenct dat daar op bij hem eenige veranderingen zijn
gedaan.
194.
Of hij deselve verelaringe nyet zoo goedgevonden en heeft
bcfehadt ?
Seyt dat hem nyet en gedenct, dat hij daar tegens yet heeft
gezeyt , ende dat aangaande zijn goevinden of nyet , dat hij
dat heeft gereserveert totdat de heeren edelen zouden vergaderen ende daar op delibereeren , bij dewelke dat hij eenige
poincten van dyen verstaan heeft , alsoo nyet practicabel te
wesen , gelijk deselve na de letter scheenen te luyden ; en dat
in reguard van 't precys repareeren van 't geene tegens de vrij
en geregtigheyden der landen ende steden was gedaan , daar
lane de heeren edelen en hij neffens deselve verstaan heeft ,
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dat hij weet dat hij to dier tijd aan die van Haarlem verclaart
zoude hebben deselve goet to vinden.
195.
Of hij gevangen den gedeputeerden van de agt steeden
die over 't concipieeren van deselve verclaringe hadden gebesoigneert, nyet en heeft geraden dat zij deselve
zouden brengen in hare steeden en bij hare respective
vroedschappen daar op doen resolveeren ?
Seyt dat hem 't zelve nyet en gedenct , maar wel dat bij
zijn absentie deur indispositie in de vergaderinge van de heeren
staaten van Hollandt en West-vrieslandt goetgevonden is deselve
aan de edelen en steeden over to zeynden, en dat naar deselve
bescrijvinge daar op een moderatie bij gemeen consent van
alien de leden i4 geschiet , en bij hem het aannemen van dezelve moderatie is gevordert.
196.
Of deselve verclaringe bij die van Haarlem nyet daar na
in de vergaderinge van de staaten ingebragt is , en bij
zijn beleit bij de agt steden aangenomen, ende resolutie
daar op geformeert ?
Seyt dat hij nyet wel en weet of hij daar bij is geweest
latter resolutie in de vergaderinge op zoude wesen geformeert,
alzoo na zijn memorie de heeren edelen de moderatie hier voren
geroert hebben gemoveert en bij de andere steeden gedifficulteert haar daar op to verclaren, zonder voorgaande bescrijvinge
ende communicatie met haar vroetschappen.
197.
Of hij gevangen deselve verclaringe nyet heeft doen translateeren int Franchoys en bij wien dat gedaan is?
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Se t neon.
y
198.
Of hij gevangen deselve verclaringe van Haarlem in Francoys getranslateert nyet gesonden en heeft buyten 's
lands in Engelandt , Vrankrijk en elders 9
Seyt zulks nyet te gelooven of hem te gedenken.
199.
Tot wat eynde hij deselve buyten 's lands heeft gezonden ?
Seyt nyet te weeten dat hij se buyten 's lands gesonden
heeft.
200.
Of de publicatie van die van Haarlem gedaan tegens den
hoogen raade met zijn advys , weeten , of toedoen nyet
en is ingestelt geweest ?
Seyt daar van ook goon memorie te hebben , maar dat hij
hem laat dunken dat de pensionaris van Haarlem hem geduyrende zijn indispositie yets daar van gezeyt of gecommuniceert
heeft , zonder dat hij 't nogtans zeekerlijk weet.
201.
Of hij gevangen de gedeputeerden van de steeden van
Hollant, die in de resolutie van den IIIJ Augusti 1617
hidden geconsenteert , nyet geraden en heeft tot mainctienement van deselve resolutie waertgelders to ligten ?
Seyt dat voor en Haar 't neemen van de resolutie van den
IIIJ Aug. hij de steeden vermaant heeft wel to willen letters
op hare versekeringo yegens alto populaire factien en onwettelijke usurpatien , 't zij met hare schutterijen , ofte bij ligtinge
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van luyden van wapenen naar 't gebruyck van de steeden ,
naar dat een yegelijk met bewilliginge van hare vroetschap
zouden best en bequaamst vinden , zonder dat hij weet dat
voor zijn vertrek vuyt Hollandt 's manendags voor half oegst,
eenig yolk in soldey of gagie aangenomen was als tot Haarlem
en Rotterdam , die deselve al aangenomen hidden voor den
TM Augusti,
202.
Of hij de gedeputeerden van Haarlem , Leyden en Rotterdam nyet geraden en heeft waertgelders te ligten ?
Seyt over 36 jaaren hij in zulke en gelijke occurentie het
ligten van waertgelders of yolk van wapenen in gagie voor 't
bequaamste gevonden , en daarom tot verscheyden tijden geurgeert , en ook altemets te wecge gebragt , dat bij de steeden
waertgeldcrs zijn geligt geweest , en dat hij van die reedenen
de steeden in 't generaal en in 't particulier zijne inclinatie
daar toe wel heeft geopent , zonder nogtans yemant daar toe
te raden , maar 't zelve gelaten tot dispositic en goedvinden
van borgemeesteren en vroetschappen van de respective steeden,
zonder dat hij bij zijn bedenken in specie der voorsz. steden
zulks geraden heeft.
203.
Of hij gevangen lien van der Goude nyet geraden en
heeft merle waertgelders te ligten ?
Seyt hem 't zelve ook nyet te gedenken , maar dat wel snag
wesen dat hij aan de zelven zijne consideratien desaangaande
heeft geopent , om daar op in den haren gelet en gedaan to
worden , gelijk zij best zouden vinden.
204.
Of hij gevangen nyet rant cnde ad vys gegeeven heeft
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aan die van Sehoonhoven om haar mede met waertgelders te voorsien?
Seyt dat hem dat ook nyet en gedenct, maar wel dat yemant
van Schoonhoven naar zijn beste onthout hem aangesproken
heeft , zeggende , dat de regeerders aldaar geresolveert waren
tot hare verzeekeringe eenige aan te nemen.
205.
Of deselve van Schoonhoven hem nyet aangezeyt en hebben , dat se bij secreete particuliere onderteekeninge
malcanderen verbonden hadden , tot 't ligten der waertgelders ?
Seyt dat hem dat nyet en gedenct.
206.
Of die van Rotterdam bij zijne kennisse , voorweten , of
advys eenige van hare waertgelders nyet gesonden en
hebben naar Schoonhoven 9
Seyt neen , maar dat hij meent eens verstaan te hebben of
van yemant van Rotterdam , of van yemant van Schoonhoven,
dat die van Rotterdam omtrent XXV van haare waertgelders
hadden afgesonden omme die van Schoonhoven daar mede to
gerieven.
207.
Of hij gevangen deur de heer Meerman tot Delft nyet en
heeft doen aarbeyden ten eynde zij mede waertgelders
zouden ligten ?
Seyt hem zulks nyet te gedenken , maar wel dat hij denzely en gezeyt heeft naar zijn beste onthout , dat volgende de
libellen en fameuse geschriften een yegelijk van de steeden wel
behoorde op zijn hoecle to wesen , of diergelijke propoosten ,
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maar nyet dat hij hem particulierlijk geraden heeft , om tot
Delft waertgelders te doen ligten ; dan bekent wel dat hij
zulks wel nodig geagt heeft.
208.
Of hij tot Utrecht wesende , door den secretaris Ledenberg en andere nyet en heeft doen aarbeyden om aldaar
merle waertgelders te ligten ?
Seyt daar van nyemant t Utrecht gesproken te hebben, voor
dat se seyden geresolveert te wesen tot het ligten van de waertgelders , en dat hij zulks met Ledenberg daar van nyet en
heeft gesproken voordat hij hem gezeyt heeft , dat de heeren
daartoe waren geinclineert , en hacre meeninge daartoe strecten.
209.
Of hij gevangen tegens denzelven Ledenberg nyet gezeyt
en heeft , dat de stadt Utrecht zonder de waertgelders
nyet en conde verseekert zijn ?
Seyt dat hem nyet en gedenct zulke woorden gesproken to
hebben , maar wel dat hij meende in de stadt vet], meer luyden
gemiscontenteert te zijn , zoo om 't stuk van de regieringe als
religie als hij to voren gemeent hadde ; dat se daaromme
wel deeden lettende op haarc behoorlijke versekertheyt.
210.
Of hij gevangen tegens denselven Ledenberg nyet gezeyt
en heeft, dat de waertgelders haar ten hoogsten nodig
waren , en waeromme ?
Seyt dat het wel mag wezen , dat hij verstaan hebbende
vuyt Ledenberg de heeren staaten meeninge omme waertgelders
of soldaten to ligten , en verstaan hebbende als voren 't misnoegen van veele ingeseetenen van de stadt , goetgevonden en
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gepresenteert heeft der heeren staaten meeninge om op hare
verseekeringe tijdelijk te letten , deur dien hij verstonde dat
deur 't gepasseerde in eenige steeden in Hollandt , de gemoederen van de gemiscontenteerden en ook haar getal hooger en
grooter te worden , en daaromme vuytte voorgaande exempelen
de resolutie of meeninge van de heeren staaten tot hare wettelijke , natuurlicke , beloofde en nootelicke versekeringe en
defensie, zonder yemants lesie ofte offensie , behoorden behertigt te worden , zonder dat hij eenige inductive reedenen tegens
Ledenberg gebruyct heeft tot het aannemen der waertgelders ,
tot hij hem zeyde , dat de meeninge van de heeren staaten
van Utrecht was soldaten aan to nemen , en dat hij to meer
zulks toestonde en prees , overmits boven 't gemeene recht ,
van de heeren staaten en regeerders van Utrecht diesaangaande,
hij kennisse hadde , dat zoowel bij de heeren staaten generael
als raadt van staten in reguard van de stadt -Utrecht , zulks
naar de leste alteratie aldaar goetgevonden was.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
Eodem die naar den middag ter presentie als voren,
prefer de heere Essen , weder geexamineert den voorn.
van Oldenbarnevelt , gevangen.
211.
Waarinne 't gevaar ofte pericule van die van Utrecht condo
bestaan , dewijle zij binnen de stadt hadden zoo grooten garnisoen , die haar tegens alle tumulten populair
conden beschermen ?
Seyt dat ten tijde als die geene die in 't stuk van de religie,
regieringe en ontwapeninge van de borgers , ofte 't brengen
van dezelve vuytte ordre van haar wagten binnen Utrecht, nog
zoo zeer nyet geoffenseert en waren als in September 1617,
nog zoo zeer gestijft vuyt t geene in l-Iollandt omgink , 't gar-
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t zelve vuyte stadt to jagen, ende dat in t voorledem jaar onder 't yolk van oorloge ecn gemcen gerugt en geschrey was,
dat in geene zaaken de religie rakende zij schuldig waren de
overigheyt de hand to bieden en to assisteeren, en dat daarom
zijns bedunkcns de heeren staaten en de regierders der stadt
Utrecht, geleert zijnde door de groote voorgaande swarigheyden , en best de gelegentheyt van de borgeren en inwoonderen
kennende, totte voors. resolutie gecomen waren ; welke redonen hij die spreekt mede goetgevonden heeft , kennende ten
deele de stercte en de resolutie der burgeren en inwoonderen.
212.
Wanneer bij de borgeren tot Utrecht getracht is geweest
't garnisoen vuyt de stadt to jagen ?
Seyt zulks geschied to zijn naar zijn onthout in 't jaar 1610
volgende de sententie t' Utrecht ten overstaan van eenige gecommitteerden vuyte andere provincien , op 't versoek van de
heeren van Utrecht , om bevrijt to wesen van ail° opsprake
van partijdigheyt daar toe tot Utrecht gezonden, gewesen.
213.
Of den cod en de instructie der waertgelders tot Utrecht
nyet ingestelt en zijn met advys van hem gevangen?
Seyt naar zijn beste onthout , dat Ledenberg dezelve hem
heeft gecommuniceert , maar zoo hij ziekelijk was , zoo en gedenct hem nyet wel van inhouden derzelvcr , en dat zulks
deselve met zijn advys nyet en zijn ingestelt , maar bij Lodenberg ingestelt zijnde gecommuniceert als voren.
214.

Of hij gevaligen denselven ecdt ende instructie to dier
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tijt als die hem worden gecommuniceert, nyet goet en
vonde ?
Seyt dat hem nyet en gedenct , dat hij daar inne eenige
poincten van swarigheyt heeft gevonden , maar wel dat Lodenberg bij hem gekomen is , en hem deselve heeft gecommuniceert en gevraagt,, of hij eenige swarigheit daar inne vonde ;
waar op hij die spreect geantwoort heeft geen swarigheit daar
in gevonden , geremarqueert ofte ook dezelve quaat gevonden
te hebben , zonder dat hij op 't vorder van deese vrage yets
naarder can zeggen ; versoekende dat de heeren van naarder
antwoort hem willen excuseeren. Seyt verder derwijle hij 't
nyet quaad gevonden en heeft , dat daar vuyt volgt, dat hij het
goetgevonden heeft , verhopende nogtans dat de heeren daar
vuyt nyet en zullen capteeren eenige woorden die daar inne
zouden mogen gestelt zijn , daarop hij mits sijn siecte nyet
ten vollen zoude mogen hebben gelet.
215.
Waaromme den naam van zijn Exc. vuyt denzelven eedt
en de instructie is gelaten geweest , daar dezelve nogtans was capiteyn generael van de provincie van Utrecht?
Seyt daarop nyet gelet to hebben , en dat hij ook meent
dat zulke gegageerde soldaten die tot particnlieren laste van
de provincie of stad aangenomen worden , nyet gewoon zijn
geweest anderen eedt te doen als die was , ende dat se over
sulks ook nyet gewoon en zijn eedt to doen aan den capiteyn
generael , als staande alleen onder 't commandement van die
geene die haar betalen, ende tot hare particuliere verseekeringe
geligt.
216.
Wat reedenen geweest zijn waarom men getwijfelt heeft ,
dat den capiteyn generael op te verseekertheyt van de
stadt Utrecht nyet wel en zouden letten ?
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zoude connen zeggen.
217.
Waaromme de naam van de staten generael vuyte zelve
instructie en eedt mode zijn gelaten , daar nogtans de
provincien tot onderlinge defensie zijn verbonden ?
Seyt , dat gem gebruik en is , dat de naam van de heeren
staten generaal gebruyct wort , dan in regard van de geenen
die tot laste van de generaliteyt betaalt worden , ende dat
boven de generale defensie volgende de unie de heeren staaten
van de respective provincien , en ook de regeerders van de
steeden op hare naarder verseekeringe tot haar eygen costen
wel mogen voorsien , zulks zij goedvinden ; dat hij 't zelve
alzoo altijts heeft weeten to practiseeren bij tijden van zijnen
dienst.
218.
Waaromme in dezélve instructie gestelt is dat de waertgelders zullen dienen tegens alle ende eenen yegelijk
zonder eenige distinctie , ende of daarmede nyet gelucent en zijn , zoowel zijn Exc. als de heeren staten
generael
?
b
Seyt , alzoo die aangenomen zijn geweest voor de verseekeringe van de provincie ende stadt Utrecht, ook tot bewaringe
en bescherminge van hare vrij en geregtigheyden , dat daar
inne gestelt zijn de eygen woorden staande in de naarder unio,
ende dat dezelve woorden sani moeten worden verstaan tegens
eon yegelijk die jegens de unie , vrij ende geregtigheyden der
landen en steeden mitsgaders hare privilegien en publicke auctoriteyt yets zouden willen attenteeren , ende zulks ook tegens
zijn Exc. en de staaten generael, indien die yets tegens de vrij
en geregtigheyden der landen wilden doen, des Godt verhoede,
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zoo deselve alzoo weynig tegens de vrij en geregtigheyden der
landen yets mogen doen , als yemant antlers.
219.
Of de woorden in dezelve instructie vervatet, dat de waertgelders op nyemants commandementen en zouden passen,
ook nyet en sluyten dat se ongehouden waren te passen
op zijn Exc. en de staaten generael ?
Seyt dat naar zijn verstant een prince of de heeren staaten
van een souvereyne provincie , gelijk de zeven vereenigde provincien , zijn , ende daarvoor gehouden wort , op dien voet
tot hare particuliere lasten , yolk van wapenen mogen aanneemen , ende dat zulks voor en geduyrende den oorloge is gebruyct geweest , ende dat over zulks deselve nyet gehouden
waren to obediceren de beveelen van zijn. Exc. ende heeren
staaten generael zonder ordre van de heeren staaten van Utrecht
als souverains , met zulken verstande nogtans , dat die nyet
gebruyet en mogen worden tot nadeel van de provincie , steeden , leden ofte ingeseetenen van dyen , maar alleenlijk tot
wettelijke en natuurlijke defensie , zonder yemants lesie.
220.
Waartoe dan in dezelve instructie gestelt , dat ze zouden
moeten dienen te water en to lande , binnen of buyten
de provincie ?
Seyt dat naar zijn verstant deselve clausule alleene daertoe
client , of de heeren staten generael , zijn Exc. , ofte de heeren staaten van eenige provincie , bij occurentie en noot die
zouden hebben begeeren to gebruyken , ende de heeren staaten
van Utrecht daar toe versoeken , dat deselve daar inne bewilligende , de capiteynen , offiehieren , en soldaten zulken
dienst nyet en zouden mogen weygeren , maar hem daar toe
moeten laten gebruyken,
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221.
Of met zijn advys en aanradinge die van Utrecht nyet
geschreven hebben aan de heeren staaten generael de
missive van den 5 September 1617 op de excusers van
't aenneemen van de waertgelders ?
Seyt te meenen dat hem dien brief is gecommuniceert geweest , en dat hij mede goetgevonden heeft dat dezelve alzoo
zoude geschreven worden , zoo hij Baer inne nyet en haddc
geremarqueert ofte 't mogte wel geschreven worden.
222.
Tot wat getal het dessein ofte voornemen van hem gevangen is geweest , dat men de waertgelders in Hollandt
zoude ligten ?
Seyt dat bij zijne kennisse daar op nyet en is gedelibereert,
om het eyntelijk te sluyten , maar dat de respective regeerders
van de steeden alleenlijk zooveel zouden aanneemen als zij tot
haare nootelicke verseekeringe en defensie zouden bevinden te
behooren , en dat men de zaake in goede verseekeringe houd.ende , zoude mogen comen tot een gevoegelijke accommodatie,
en versekeringe met y olk van oorloge in ordinaris dienst wesende , om als dan de afdankinge te doen.
223.
Of hij gevangen in Decembre 1616 nyet voorgeslagen, en
onder de poincten van reces gebragt heeft om ses duysent waertgelders te ligten ?
Seyt niet wel onthouden te hebben , of in 't zelve jaar zulken poinct bij beschrijvinge is gemaakt , dat hij hem daarom
gedraagt totte zelve poincten van reces of beschrijvinge , te
meer zoo hem dunct dat in 't begin van 't jaar 1617 bij
reces gebragt is het aanneemen van vier duysent waertgelders.
20
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Waar vuyt hij gevangen gemeent heeft de betalinge der
waertgelders to vinden ?
Seyt dat hij , gelijk hier voren gezeyt is , hoope gehad heeft,
dat de zaake haast gevoegelijk zoude hebben worden geaccommodeert , maar zoo 't zelve zoo haast nyet en zoude hebben
connen to wege gebragt worden , dat als dan bij de steeden ,
die dezelve verstonden nodig te wesen , daar op zoude hebben
moeten gelet en geresolveert worden , hoe deselve steeden malcanderen zouden mogen verstaan , om den anderen onderlinge
assistentie to doen , conform de unie in de beste redelickheyt
en gelijkheyt ter tijd toe de voors. gevoegelijke middelen hadden mogen genomen worden.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.
Dynsdag den XIX Marty onno XVI() negentien weder
geexamineert den voren. van Oldenbarnevelt, ter presenlie als voren , mitsgaders de heere van Essen.
225.
Of hij gevangen de agt steeden nyet geraden en heeft
de betalinge van dyen bij repartitie naa yellers magt
onder malcanderen to vinden, ende dat se in hare vroedschappen daar op zouden letten ?
Seyt dat, hij noyt motto 't samentlijke gedeputeerden van de
agt steeden gesproken en heeft , maar wel met eenige van
dyen , en dat deselve meenden hare consenten met die limitatie te dragon , dat het onderhouden der waertgelders als tot
hare verzeekeringe en defensie noodig , daar uyt voor al behoorden betaald to worden , maar dat hij verstaan hebbende
dat verscheyden steeden en zelfs de heeren edelen 't zelve nyet
goet en vonden , hen vermaant heeft van dat voorneemen to
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willen uesisteeren en ordre stellen , dat die costen bij een
yegelijk vuyt hare steede-middelen mogten gevonden worden ,
zonder de middelen van 't gemeene land daartoe te gebruyken,
ende dat bij eenige gedeputeerden aan hem gezeit zijude , dat
zulks vuyt haar eygen middelen nyet en zouden connen vervallen , hij daar op eens voorgeslagen heeft , dat zoo verre
metten eersten de zaaken tot gevoegelijke accomodatie , contentement en verseekeringe van de steeden , nyet en conde gebragt worden , dal men alsdan zoude behooren to letten hoe veel
volke elke stadt nootelijk tot hare verseeckeringe van doers hadde ,
en dat men van de costen in 't gemeen zoude behooren te waken
een repartitie naar 't verinogen van elke stadt totte notelijke
maandelijke betalinge derselver , tot ter tijt toe de zaaken
zoude gevonden wezen als voren , ende dal daar inne de steden
malcanderen behoorden behoorlijk de hand te bieden, in conformite
van de unie. Maar dat daarop verder nyet en is gevolgt ,
overmits den XIIJ Julij 1618 bij hem die spreect ter presentie
van XXVIJ of XXVIIJ gecommitteerden vuyte edelen en steeden , van hare Ex. en gen. werde voorgeslagen, dat zijns oordeels het stuk van de waertgelders ofte de nieuwe soldaten
zoo in eenige steden van Hollandt ende West-Vrieslandt aangenomen , als ook binnen Utrecht ligtelijk was te vinden en
te accomodeeren met 't veranderen van de uytheemsche garnisoenen , ende in plaatse van dyen zoo de steeden van Hollandt
als de stadt Utrecht accomodeerende met compagnien van de
'andeu van hare respective repartitie , en dezelve hen reguleerende in conformite van de naarder unie , daar op hij verhoopten , dat de zake zoude mogen afgedaan worden tot contentement ende de waertgelders afgedanct , daar mede ook den
voorslag van de voors. repartitie zoude hebben gecesseert ;
ende zooverre de zaake als voren nyet en hadde geaccomodeert
geworden , dat zijn voorslag zulks was , en dat hij dat zoude
hebben geraden , en de gedeputeerden geseyt dat zij daarop
zouden letten , ende met haren principalen communiceeren om
to weeten hoe het smaken zoude.
20*
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226.
Of den voorslag aan zijn Exc. gedaan van in de steeden
te hebben inlandse soldaten van de respective repartitien nyet daar toe en strecten , om deselve in particulieren eedt der steeden te brengen , hen meester van
de militie te maken , ende alien de garnisoenen in handen van de vuytheemsche te doen comen ?
Seyt dat hij die spreect naar zijn beste onthout aan hare
Exc. en gen. verclaarden, dat met XX Nederlandse comp. de
zake conde geregt worden , ende dat men 't zelve zoo veel
steeden van Hollandt , ende de stadt Utrecht haar respectivelijk zoo loffelijk voor de gemeene zaake altijts gequeeten hebbende , nyet en behoorde te weygeren ; ende hoewel hij die
spreect in 't instellen van den eedt vant yolk van oorloge anno
1588 gemeent heeft daar mode de steeden, volgende de naarder
nnie, contentement gegeeven te hebben, mette clausule daar inne
comende dat zij ook gehouw en getrouw zullen weesen den
heeren staaten van de provincie en regcnten van de steeden
daar inne zij in garnizoen of anders gebruyct zouden worden,
zoo lange zij aldaar zullen wezen , maar dat hij meent , dat
veele steeden hen daar mede nyet contenteerende , in 't ontfangen van de garnisoenen boven lien zelfs den eedt hebben afgenomen in couformite van 't VII artikel van de naarder unie ,
en dat hij verstaan heeft dat hetselve geenen nieuwen eedt en
importeert , maar in effecte nyet anders als vernieuwinge ofte
iteratie van de voors. clausule , daarbij nyemant prejudicie en
conde pretendeeren , ende zijns oordeels nyet en behoorden
gedifficulteert te worden , omme de regenten van de steeden
daar inne te believen , ende dat zoo weynig comp. zonderlinge
Been
veranderinge
b in de garnisoenen van de frontieren en conb
den maken ; zonder dat hem gedenct , dat hij zijn Exc. den
voorslag albier verhaalt , dier tijt is gedaan , clan dat hij hem
gedraagt totte waerheyt.
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227.
Wie die geenen zijn die hij zeyt dat de staten van den
laude cleyn en tot stoffe hebben willen maaken , en
daar jegens dezelve altoos weder opgecomen zijn 9
Seyt dat hij bij zijn leven en memorie 't zelve tot verscheyden tijden heeft zien doers bij fameuse libellen in geschriften ,
en dat die haar noyt zoo veel of zoo groffelijk geopenbaart en
hebben als in de naaste vier of vijf jaaren , zonder dat hij van
eenige andere weet te spreeken , die de staaten hebben willen
cleyn waken.
228.
Of hij die van Schoonhoven nyet geraden en heeft , de
gemeene middelen van 't landt van Hollandt aan te tasten tot betalinge van haar waertgelders ?
Seyt dat hij de steeden of gedeputeerden van dyes , die bij
hem geweest ziin ontraden heeft tot betalinge van de waertgelders aan te tasten de gemeene middelen van 't landt, maar
die to betalen vuyt haar eygen middelen , ofte daar toe to gebruyken repartitie gelijk voor verhaalt is , maar dat hij hem
laat voorstaan , dat yemant van Schoonhoven hem eons gezeyt
heeft , dat zij van goon vermogen en waren vuyt hare middelen deselve to betalen , dat zij mitsdien de penningen mosten
ligten , van de pagters der middelen , zonder dat hij zulks
geraden ofte ook daar veel tegen gezeyt heeft , weetende haar
cleyn vermogen , meenende dat bij accomodatie ofte bij 't invoeren van de repartitie voren verhaalt , de zaake ligtelijk
zoude hebben connen geregt worden.
229.
Wie die geene van Schoonhoven waren die hem quamen
aandienen datse de gemeene middelen aldaar tot betalingo van de waertgelders zouden aantasten ?
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Seyt nyet wel onhouden te hebben of het geweest is een
borgemeester ofte den secretaris.
230.
Of die van Utrecht in den Hage gecomen wesende in
competenten getale om hare resolutie op 't afdanken der
waertgelders te openen , den secretaris Ledenberg bij
hem gevangen nyet en is gecomen om hem 't zelve te
kennen te geven ?
Seyt dat in 't begin van de maant van Julio , zonder den
dag wel onthouden to hebben, op een morgenstont bij hem gecomen is den secretaris Ledenberg, zeggende dat de heeren gecommitteerden van Utrecht in competenten getale waren aangecomen en hem gelast en hadden te gaan bij hem die spreect,
om openinge te doen van haar voorneemen , en dat zij begeerden dat hij als haar geboren lantsaat , notabel geerfden
vasal , ook volgende zijn belooften anno 1590 voor 't confereeren van 't gouvernement van de provincie van Utrecht aan
zijn Exc., aan hare Mo. Ed. gedaan , haar zouden willen in
de zaake ten besten raaden , en daar op voorts verclaart , dat
de meeninge van de gecommitteerden was to versoeken veranderinge van haar geheele garnisoen ende in plaatse van
dyen comp. van lantsaten van hare repartitie , en deselve in
de stadt hebbende , de nieuwe comp en . of waertgelders of te
danken. Waar op na eenige discourser ende consideratien
bij hem die spreect gemoveert , van dat zulken voornemen behoorden secreet gehouden te worden, om alle ondiensten to voorcomen , ende daar op Ledenbergs redenen gehoort hebbende ,
heeft hij die spreect verclaart , t voorneemen van de heeren
van Utrecht goet to vinden , maar verzogte van hem Ledenberg to verstaan , wat ordre zij daar inne geraamt hadden te
gebruyken , daarop Itif zeyde dat daar op nog nyet en was gedelibereert, ende verder eenige propoosten op to zaake gevallen
zijnde tussehen hen beyden , heeft hij voorgeslagen tot gevoe-
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gelijke , ordentelijke en aangename middelen , te when letten
of nyet goet en ware te verzoeken dat alleenlijk vijf of ten
minsten vier comp. van 't oude garnisoen vuyte stadt geligt
en elders gezonden zouden worden , tot keure van de heeren
staaten en regeerders der stadt Utrecht , en patenten verzogt
van zes comp. Nederlanders , mede tot hare keure ende van
hare repartitie , ende te presenteeren terstons naar 't vertrek
van de voorsz. vier of vijf comp. aftedanken de eene helft van
't nieuwe volck of waertgelders , ende de voors. zes Nederlandse comp. in de stadt gecoinen wesende , aftedanken de
reste , ende als dan naarder te letten op te vordere veranderinge des voors. garnisoens. Welken voorslag den voors. Ledenberg scheen nyet wel te behagen , en ook daar lime irresolut en zonder couragie te wesen , zoodat hij die spreect tot
hem zeyde , dat hij geen bequamer middel conde bedenken , maar
dat hij daarop zoude willen letten , en mette heeren gecommitteerden van Utrecht spreeken , en dien of zulken anderen
voet neemen , als zij naar de dispositie van hare zaaken best
zouden vinden ; dat 't geene zij goetvonden zij met resolutie
en couragie int work zouden stellen , daarop hij van hem geseheyden is.
231.
Of hij gevangen denzelven Ledenberg dier tijt nyet ontraden en heeft de openinge van haren last , en vermaant tot couragie en continuatie van de voorsz. waertgelders
Seyt naar discoursen pro et contra met hem gesproken en
afscheyt genomen te hebben , gelijk hier voren verhaalt is ,
meenende voor zijn oordeel dien voet de bequaamste te wesen,
zoo ten opzien van de iuclinatie van de heeren staaten , het
ophouden van de costen , alsdat zij mette ordinaris en permanente compagnien wel zoo wel verseekert zouden wesen , als
mette nieuwe geen gestadigen dienst hebbende , zonder dat
hij den voors. Ledenberg anders geraden ofte ontraden heeft
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van 't openen van haren last ofte vermaant tot continuatie der
waertgelders, in voegen ofte anders als hier voren verhaalt is.
232.
Of hij op Ledenberg nyet begeert en heeft , dat hij gaan
zoude ten huyse van Vuytenbogaert , en geseyt dat hij
aldaar eenige van de gedeputeerden van de agt steeden
van Hollandt bij hem zoude zeynden om naarder met
hem op 't stuk van haren last to spreeken ?
Seyt neen.
233.
Of hij den pensionaris de Haan nyet ontboden en aangezeyt heeft , dat hij ten fijne als voren met Hogerbeets en Grotio tot Vuytenbogaert zoude willen gaan ?
Seyt hem zuiks nyet to gedenken nogte 't zelve to gelooven.
234.
Of de voom. Haen en Hogerbeets bij zijnen last nyet en
zijn gegaan geweest tot Vuytenbogaert bij den voors.
Ledenberg, en of deselve aldaar nyet ontboden en hebben Grotium , dier tijt bij hem gevangen wesende ?
Seyt daar van anders nyet to weeten , dan dat Grotius bij
hem zijnde , aan denzelven geboodschapt werden naar zijn zeggen , dat de heeren Haen en Hogerbeets ten huyse van Vuytenbogaert waren , ende aan hem versogten daar bij hen to
willen comen , zonder dat deselve Haen en Hogerbeets bij
zijnen last of kennisse daar gegaan waren.
235.
Of hij gevangen Grotio nyet en Tiede daar mede to gaan?
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Seyt dat naar zijn onthout hij op te upeninge van de voorsz.
advertentie goetvonde, dat Grotius aldaar mede zoude gain, en
verstaan de meeninge van de voors. heeren.
236.

Wat last of ordre hij gevangen Grotio gar om aldaar te
doen P
Seyt nyet altoos dan als hier voren verhaalt is.
237.
Of hij gevangen dier tijt nyet en wiste tot wat eynde
Haen en Hogerbeets aldaar bij Ledenberg waren?
Seyt , dat hij vuyte voors. boodschap nyet en verstonde dat
Ledenberg aldaar was , dat hij ook nyet en wiste tot wat eynde
zij aldaar vergadert waren.
238.
Of Haen , Hogerbeets ende Grotius , ofte eenig van henluyden hem gevangen geen rapport' en hebben gedaan
van 't geene tot Vuytenbogaert met Ledenberg was
verhandelt 9
Seyt dat hij meent dat yemant van hemlieden hem daar van
gets heeft geopent , zonder dat hij can bedenken eygentlijk
wat tzelve is geweest , maar dat het was op te materie van
't afdanken der waertgelders , ende en weet ook nyet wie 't
zelve is geweest , die hem dat gerapporteert heeft.
239.
Of dezelve hem nyet gerapporteert en hebben , dat se
met Ledenberg veel redenen hebben gehad , ten eynde
die van Utrecht haren last nyet en zouden openen
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maar dat se haar waertgelders zouden willen continueeren, en dat te dien eynde eenige van de gedeputeerden van de agt steeden bij de t' samentlijke gedeputeerden van Utrecht gaan zouden
Seyt hem nyet te gedenken dat de voors. gecommitteerden
of yemant van henlieden in specie zouden gezeyt hebben , in
't stuk van 't openers van de last ofte nyet ; maar dat hij verlangende te weeten wat de intentie van de heeren van Utrecht
was , aan nyemant van deselve gecommitteerden gezeyt dat
de steeden in gelijcke poincten met die van Utrecht op 't stuk
van de waertgelders wezende , zouden willen letten of nyet
geraden en ware de gecommitteerden van Utrecht te begroeten,
haare consideratien en inclinatien to openen , omme te beter
de meeninge van de heeren van Utrecht te verstaan , wezende
zijn meeninge geweest te verstaan , of de heeren van Utrecht
was openinge gedaan van zijnen voorslach aan Ledenberg gedaan , ende wat zij daar op hadden gedaan, daar bij voegende,
dat hem nyet en gedenct wat vender propoosten desen aangaande , nopende 't aanhouden van de waertgelders , of nyet ,
aan hem zouden wesen verclaart.
240.
Welke de reedenen of consideration waren , die de gedeputeerden van de agt steeden aan die van Utrecht zouden verclaren , ende of die nyet en waren van die van
Utrecht te disponeeren tot het aanhouden van hare
waertgelders , ende haren last nyet to openen ?
Seyt zijne principale consideratien geweest te zijn terwijlen
Ledenberg van hem gescheyden was irresolut ende zonder courage was , omme to weeten waartoe de heeren van Utrecht
eyntelijk waren geresolveert , opdat gelijke voet als die van
Utrecht zouden goetvinden , de steeden van Hollant ook zouden
letten , ofte nyet oorbaar en ware een eenparigen voet met die
van Utrecht to gebruyken , daar toe ook zijne opening° van
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voor de steeden van Hollant als -Utrecht , bij forme van voorslach is gedaan , als hier boven is verhaelt. Seggende voorts
de consideration van de steeden geweest to zijn , dat zij hare
zaaken zouden in verzeekeringe houden , zonder 't zij bij continuatie van de waertgelders , ofte enders , zoo als zij goet
zouden vinden , en dat hij verder op dit vraagstuk nyet en
can antwoorden
241.
Of hij de gedeputeerden van de agt steeden of eenige van
hemlieden nyet vermaant en heeft , om de gecommitteerden van Utrecht to ghaen begroeten , en hear daer
toe disponeeren , dat ze de waertgelders aanhouden ,
ende haren last nyet openen en zouden ?
Seyt zijne meeninge nyet anders to weezen , als hier voren
verhaelt is , ende aan de gedeputeerden nyet anders gezeyt to
hebben , dan gelijk mode hier voren verhaelt is, ende chit hem
overzulks ook nyet en gedenct , dat hij hemlieden vermaant
heeft de woorden in 't vraagstuk gestelt , alzoo hij dier tijd
hope hadde , dat de zaake zoude hebben gewerden gevoegelijk
geaccommodeert , gelijk zijne navolgende action hebben betoont,
212.
Of hij gevangen den secretaris Ledenberg nyet stedes vermaant ende geraden heeft couragie to toonen , ende de
waertgelders nyet of to danken ?
Seyt dat hij near zijn onthout den secretaris Ledenberg
maar tweemaal hier in den liege heeft gesproken , de eerste
reyse in 't begin van Julij , gelijk hier voren verhaelt is, ende
voor de tweede reyse XIIIJ dagen dear nae, dat hij hem quam,
zeggende van meeninge to wesen to vertrecken , ende dat hij
dier tijd hem vraagde , of hij zijn voorslach aan de hecren ge-
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deputeerden van Utrecht hadde verhaelt , ende wat daarop gedaan was , daarop hij zeyde , dat de heeren goetgevonden hadden , de voors. zaeke in haar geheel te laten, tot d' aanstaande vergaderinge van de heeren staaten van Utrecht , daer op
hij die spreect aan hem verzogte , dat hij in dezelve vergaderinge zoude willen gedenken. van 't middel van accommodatie
bij hem ses of zeven dagen te voren aan hare Ex. en gen.
gedaan , wesende in effecte openinge van haren last , 't Welk
hij aannam alzoo te doen, ende dat wel mach wesen , dat hij
die spreect , hem vermaant heeft , de zaeke Aid goede couragie
te willen beleyden , verstaende doer bij , dat 't geene de heeren staaten van Utrecht zouden goetvinden , dat men '1 zelve
met goede couragie zoude effectueeren , ende wel op te versekeringe
lettende , Godt de Heere de zaeke beveelen , zonder dat hij hem
specialyk vermaent heeft tot continuatie van de waertgelders
anders , dan voren is gezeyt.
Was geteekent ,
Johan van Oldenbarnevelt.

SENTEVITE,
ITYT - GII ESPROOCK EN ENDE GHEPRONUNCIEERT OVER 'OH AN
VAN OLDENBARNEVELT , GHEWESEN ADVOCAET VANDEN
LANDE VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT :
ENDE GEEXECUTEERT DEN DERTHIENDEN MAY,
ANNO SESTIIIEN-HONDERT NEGENTHIEN,
STILO NOVO , OP ' T BINNEN-HOF
IN ' S GRAVEN-HAGHE 1).
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Also Johan van Oldenbarnevelt , ghewesen advocaet vanden
lande van Hollandt ende West-vrieslandt, teghenwoordigh ghevanghen. De heeren commissarissen bij de hooghe mogende
heeren staten generael , tot examinatie van sijn persoon gheordonneert ; ende daer naer de heeren rechteren bij de welghemelte hare ho. mog. tot vordere kennisse ende judicature
van sijne saecke ghecommitteert , buyten pijne ende banden
van ijsere bekent heeft ; ende deselve heeren rechteren voorts
ghebleecken is , dat niet tegenstaende niemant gheoorloft en
is , den bandt ende fundamentele wetten daer op de regieringhe der Vereenighde Nederlanden ghefundeert , ende de
selve landen door Godes ghenadigen zegen jegens alle gheweldt , meneen ende machinatien haerder vijanden ende quaetwilighen tot noch toe beschermt zijn, te violeren , ofte te
verbreecken : hij gevangen hem onderstaen heeft den standt
van de religie te perturberen , ende de kereke Gods grootclijcx te beswaren ende bedroeven, tot dien eynde sustinerende
ende int werck stellende exorbitante ende voor den staet der
landen pernitieuse maximen , ende order dien crachtich glle-

1) De redactie heeft gemeend den leden geene ondienst te doen, door bij de
verhooren van Oldenbarnevelt te voegen de sententie zijner veroordeeling ,
welke in eene afzonderlijke brochure te 's Gravenhage , bij Hellebnnt.
Jacobsz , ordinaris ende gkesworen drucker van de Hog. Aloti . Heeren
Staten Generaal, in het jaar 1619 is in het licht verschenen
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sustineert ende velen in-ghescherpt , elide door sijne complicen
doen inscherpen heeft , dat elcke provintie int sijne alleen toequam de macht omme over de religie te disponeren , ende
dat d'andere provintien haer daer mede niet te bemoeijen en
hadden. Dat hij ghevangen sonder last , hem vervordert heeft
t'sijnen huyse te ontwerpen ende dicteren seecker protest op
den name vande provincien van Hollandt, Vtrecht ende OverIJssel conjuncture , daer bij sij t'samen bij forme van complot,
teghens alle ordre inde vergaderinge van de heeren staten
generael ghebruyckelijck , protesteren , dat die ghedeputeerden
vande provintien , die de synode nationael vorderden , souden
wesen autheurs ende veroorsaeckers van groote onheylen ende
inconvenienten. Dat hij verachtende de salutaire radon van
verscheyden princen , heeren ende notable personnagien , soo
van binnen als buyten 's landts , hem met alle macht gestelt
heeft jegens de remedien , dienende tot restauratie vanden
voorsz. standt. Dat hij oock ona te vorderen ende staende to
houden sijn voor-ghenomen. dessein , eenige vande machtichste
potentaten met onbehoorlijcke ende sinistre practijcquen geabuseert , ende omme de selve to abuseren , de ambassadeurs
vande generaliteyt op sijn eyghen authoriteyt met onwarachtige middelen gheinstrueert , ende doen instrueren heeft. Dat
hij hem oock niet ontsien en heeft to schrijven aenden ambassadeur van wegen de generaliteyt bij sijne majesteyt van
Groot Brittannien residerende , dat bij aldien van wegen de
selve majesteyt in 't stuck vande religie yet gheschreven soude
werden, dat 't selve soude dienen gedaen aende staten van
Hollandt. Dat hij niet en soude laten schrijven , sonder hem
gevangen alvoorens toe to seynden 't gundt gheschreven soude
werden, ende daer op to wachten sijn advijs voor het seynden
van eenige brieven , ofte datmen de brieven seynden soude
aen hem ghevanghen om die over to leveren ten dienste ,
assumerende sulcx aen hem selven de anthoriteyt inde regieringe van 't landt. Dat hij ghevanghen mede hem vervordert
heeft op den naem vande heeren staten van Hollandt ende
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West-vriesland.t , te schrijven aeu sijne conincklijcke majesteyt
van Vranckrijck , dat de heeren staten generael int uyt-schrijven van 't synode nationael , usurperen den naem vande staten
generael ende dat de selve sijne majesteyt believen wilde
gheen van sijne onderdanen tot de selve synode te later
komen , maer veel eer die van Hollaudt teghens de faction
vande anderen te assisteren. Dat hij gevangen met quade
saken doen versoecken , ende van sijne majesteyt van Groot
Brittannien verkregen heeft seeckere brieven , die hij gevangen
hier to lande to vooren selfs doen instellen , gecorrigeert ende
aenden voorss. ambassadeur over-ghesonden hadde, streckende
tot bevorderinghe van sijn dessein , ende d'selve ten selven
fijne aende heeren staten generael over-gelevert heeft , verswijghende aende selve in wat manieren die verkregen waren ;
schrijvende aenden selven ambassadeur dat hij den ghesanten
dier tijdt van weghen de heeren staten generael in Enghelandt
wesende daer van gheen kennisse en sonde doen. Dat hij
ghevanghen oock noch daer naer tot meerder stijvinghe van
sijn voornemen, door den voornoemden ambassadeur doen vervolghen heeft , omme noch eens ghelijcke brieven to moghen
verkrijghen , ende die niet konnende bekomen , hoochst-ghedachte sijne majesteyt ghesugilleert ende getaxeert heeft van
te wesen oorsaecke vande swaricheyden hier to lande ontstaen.
Dat hij gevangen om den standt der kercke in meerder verwerringe te brenghen , toegestaen ende gheprocureert heeft ,
dat lade publycke kerckelijcke diensten ingliedrongen zijn onghesonde theologanten ende leeraers , ende int politijck soodanige persoonen die hij vermeynde tot uytvoeringe van sijne
factie , bequame instrumenten to wesen. Dat hij ghevanghen
mode to weghe heeft ghebracht dat de solve sijne creaturen
ende instrumenten verscheydemael, ende op verscheyden wijsen
ende plaetsen , jegens goede ordre van regieringe , conventiculen ende apart° vergaderinghen hebben ghehouden ,
alwaer bij hem gevangen, ende sijne complicen beraedtslaecht
is op middelen dienende om tot liner quart voornemen. to
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staten van Hollandt ende West-vrieslandt mochten werden
gheauthoriseert , hemluyden heeft doen complotteren , omme
also met geligueerde stemmen in weer-wil ende teghen danck
van eenighe vande notabelste leden van Hollandt , resolutien
naer haren appetijt to wege te brengen , niet teghenstaende
hij selfs bekent , dat sulcke aparte vergaderinghen in een welghepoliceerde republycque ongheoorloft zijn. Dat hij gevangen
noyt getracht en heeft te doen verhinderen de rigoreuse placeaten in eenige plaetsen tegens de ware religions verwanten
ghemaeckt , waer bij hemluyden op sware peynen verboden
worde de exercitie vande ware religie, die selve alomme binnen
ende buyten landts verhatelijck makende met de namen van
vreemdelingen ende puriteynen , die daer flandriseren , ende
de onderdanen opmaecken tegens hare overicheyt : Alles niet
tegenstaende alien de gheunieerde provintien bij diversche recessen, tractaten , accorden ende resolutien, over eenige vande
welcke hij ghevangen selfs mede gestaen heeft , onderlinghe
den anderen belooft hebben , ende verbonden zijn , met lijf ,
goedt ende bloedt te mainteneren de ghereformeerde euangelische religie , alomme in dese landen aengenomen , sonder
eenighe veranderinghe daer inne te doen, ofte ghedoogen ghedaen te werden. Ende dat in conformite vande selve inden
jare vijfthienhondert acht-en tachtich , alle de eeden vande
gouverneurs , oversten , capiteynen ende soldaten ghedresseert ,
ende sulcx ghearresteert waren, dat sij ghetrouwicheydt mosten
sweeren aende staten generaal die bij de unie , ende de handthoudinge vande ware gereformeerde religie souden blijven :
ende dat in alle tractaten vant over-gaen vande steden , bedongen is geweest , datse souden moeten aennemen de oeffeninghe vande voorsz, religie, die bij de bondtgenooten alomme
aengenomen was. Dat hij gevangen dit alles achtende niet
genoech to zijn ornme te voibrengen sijn voor-ghenomen quaet
dessein, hem onderstaen heeft met sijne complicen den standt
der politic mede te perturberen, poogende de regieringe vande
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landen in disordre ende confusic te stollen , omme door middel van dien sijn voornemen jegens de securiteyt ende welstandt
vande solve landen bequamer to wege te brengen. Dat hij
ten selven eynde , ende tot steunsel van sijne factie , onder
verscheyden spetieuse pretexten het vyer van tweedracht ghestoockt , ende allerley diffidentien tusschen de provintien heeft
verweckt , ende hem selven stellende tot een hooft vande factie , heeft hij gevangen bij de ghedeputeerden van acht steden
van Hollandt, diversche aparte vergaderingen doen houden om
den anderen voor peen te verstaen, onderlinghe te overkomen,
ende alsoo hare stemmen met ghecomplotteerde eenicheydt inde
vergaderinghe vande heeren staten van Hollandt in to brenghen,
ende de resolutieri nae der solver goedt-vinden met pluraliteyt
van stemmen to mogen formeren : In welcke aparte vergaderingen de selve ghedeputeerden vande acht steden eerst onder
malkanderen gecomplotteert hebben ; om diversche poincten
soo nu ende dan in deliberatie ghebracht , in eene conclusie
to doen arresteren : ende dat hij gevangen sulcx selfs ingestelt
heeft , de scherpe resolutie vanden vierden Augusti sesthienhondert seventhien, ende de solve in weder-wil van vele machtighe leden vande vergaderinghe doen arresteren : Bij welcke
resolutie de bevelen vande ordinaris justitie tegens haer pretens
voornemen verleent, verklaert werden nul ende van onwaerden,
ende de magistraten vande steden gestijft , de selve niet to
ghehoorsamen , mile die noch opghemaeckt om haer selven to
stereken met nieu ghewapent crijghs-volck , bij hemluyden to
lichten in haren besonderen ende particulieren eedt, buyten
den eedt vande ghemeene bondt-ghenoten , daer bij oock alle
officieren , justicieren ende die in eedt vanden lande van Hollandt ende West-vrieslandt zijn , gecastringeert worden de solve
resolutie to moeten helpers uyt-vocren : ende voorts geordonneert
dat alle oversten , capiteynen ende soldaten vant ordinaris
crijghs-volck ernstich belast ende bevolen sal worden , de heeren staten hare betaels-heeren , ende de magistraten vande
steden daer sij in garnisoen gebruyckt worden , niet tegen21
H D. 2 St.
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staende eenige andere bevelen , getrou ende ghehoorsaem to
wesen , op peyne van cassatie. Waer op gevolght is geweest,
dat diversche steden van Hollandt Baer of eenige al voor date
op sijn vermaninge begonnen hidden volck te lichten , ende
nu naer de selve resolutie , soo wel sij als andere , op sijne
acn-maninghe van op hare hoede to wesen , ende op hare
versceckertheydt wel te letten , voorts aengenomen hebben in
particulieren eedt als vooren , een groot ghetal ghewapent
crijghs-volck , met last om hare bevelen alleen te ghehoorsamen , jegens alien ende eenen yegelijcken , ende oock selfs
jeghens de generaliteyt ende sijn Exc. als de aen-nemers van
Bien meenen sonden yets bij de solve voorgenomen to worden,
dat sij verstonden jeghens haer recht ende vrijheydt to strecken. Dat hij gevangen in krachte vande solve resolutic ,
mode helpen beleyden heeft, dat commissarissen zijn ghedeputeert gheworden om naer den Briel to gaen, de welcke sondcr
weten van sijn Exc. als stadt-houder ende capiteyn generael
derwaerts gegaen zijn , het ordinaris crijghs-volck aldaer legghende , den eedt in voeghen als vooren hebben doen doen ,
oftc d'selve ghedreycht datelijck to casseren. Dat oock hij
ghevanghen weynich dagen naer t'nemen van de selve resolutie
vertoghen is geweest naer Vtrecht, ende eenighe vande heeren
staten aldaer gheraden ende vermaent heeft insgelijcx eon merckelijck getal van nieuw krijgs-volck to lichten , mode buyten
den ghewoonelijcken voet ende ordre ende buyten den ghemeenen eedt vande generaliteyt , ende sijn Exc. als capiteyn
generael, de welcke oock dien volghende de solve krijchsluyden
onder gheformeerde vaendelen op-ghelicht hebben in haren besonderen , ende particulieren eedt als vooren. Ende als de
heeren staten generael , de solve lichtinghe onredelijck , ende
bedenckelijck vindende , haer bij brieven aenmaenden tot verlatiughe van dien , dat hij ghevanghen autheur is gheweest
dat de solve staten de acnneminge van dien bij missive ion
hare ho. mo. van den vijfden September sesthien-hondert-seventhien , geexcuseert , ende becleet hebben met ijdele ende
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onwarachtighe pretexten , als of die waren aen-ghenomen tot
afweeringhe van populaire commotien , niet teghenstaende hem
ghevanghen wel kennelijck was , dat de bewaringhe vande
provintien , steden ende sterckten van dien , bij de vnie is
ghestelt ter dispositie vande t' samentlijcke bondtghenooten :
midtsgaders dat bij de uytspraecke van den raedt van sta:en
anno sesthien-hondert derthien tot Vtrecht ghedaen , mede ter
dispositie van hare ho. mo. ghereserveert was, t'ghene tot verseeckerheyt der stadt ende lande van Vtrecht , rust , ende
vrede van dien best soude mogen dienen , ende dat binnen
de selve stadt een groot ende machtich garnisoen vande generaliteyt lach , t'welck ten tijde als de legers inde landen
van Gulick , ende Cleve gebracht wierden , niet en was vermindert , ende dat oock neffens de voorsz. aenmaninge bij
expresse beseyndinghe ghepresenteert was , 't voorsz. garnisoen
niet to verminderen. Aber indient noodich bevonden worde
heel eer to vermeerderen. Bat mode met kennisse ende goetvinden van hem ghevanghen inghestelt is de instructie , daer
op t' nieuwe krijghsvolck tot Vtrecht aengenomen is , bij de
welcke recht contrarie de redenen inden voorsz, brief goaliegeert , de solve nieuwe soldaten verbonden worden , to moeten
dienen buyten ende binnen de provincie , tegens alle ende
eenen yegelijcke , so to water als to laude, sonder op yemants
commandementen to passen, als vande heeren staten van Vtrecht,
ende datse sullen moeten staen ten dienste , soo wel vande
solve heeren staten , als ooc van hare goede nabuyren , vrunden , ende bondtgenoten. Endo als tot Vtrecht gheruchten
quamen , dat sijn Exc. daer deur passeren soude , ende bij
de heeren staten van Vtrecht niet buyten kennisse van hem
gevangen (die alsdoen tot Vtrecht was) een brief geconcipieert
is , daer bij sij luyden op sijn Exc. begeerden , door Vtrecht
niet to willen passeren, met waerschouwinge dat hij hem daer
nae soude wille voeghen , heeft hij gevangen oock weynich
dagen daer nae bij een besloten memorie den secretaris Ledenberch vernaaent , dat goet soude wesen dat oock goede
2 1*
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wachtcn rode poorten gehouden mochten worden, ende datmen
van boven ende beneden de riviere vande Leek , vande naeste
steden sekerlick mock-to geadviseert worden oft eenich voick
op , oft of mochte comen , ende dat van gelijcken ten opsien
vande poorte van Amersfort mede diende ghedaen : versocckende op Ledenberch , de selve memorie gelesen hebbende
te willen verbranden. Dat hij gevangen door sijn beleydt ,
mede te wege ghebracht heeft , dat bij de gedeputeerden van
de voorsz. acht steden , east in heymelijcke vergaderinge op
ongewoonclijcke tijdt ende plaetse , seeckere procuratie ofte
acte van ligue gheprepareert is , die daer nae oock in eenige
vande solve steden bij de vroetschappen , ende in eenighe
sonder kennisse van de vroetschappen , ghearrestcert zijn ghcworden , op den veerthienden Mey anno sesthien-honderd achtthien, bij de welcke sij hare gedeputeerden authoriseren om met
de hecren edelen ende de ghedeputeerden vande andere steden
te helpen adviseren , racdtslagen, ende resolveren op middelen
van datelijcke teghenstandt , midtsgaders om malcanderen to
versien ende verseeckeren van alsulcke beloften van bijstant
hulpe ende indemniteyt alsmen bevinden soude noodich to
zijn. Dat hij gevangen den heere van Moersberghen t' dubbelt van de solve acte door den pensionaris Hoogherbeets
doen hebben heeft , ende versocht dat hij Moersbergen daer
op wilde letten , den welcken dien volgende daer mede naer
Vtrecht vertogen is , ende gelijcke acte oock aldaer te wege
gebracht heeft , inhoudende male authorisatie op hare gedeputeerden totte voor verhaelde twee poincten van naerder verbidtenisse ende feytelijcke teghen-standt. Doch alsoo die vande
stadt Vtrecht neffens eenige van de andere leden vande staten
daer inne niet en hidden bewillicht , heeft hij gevangen den
borgemeester van de Pol , alsdoen inden Hage wesende , versocht do solve stadt tot bewilliginge van dien door sijn schrijvens to bewegen , ofte selfs ten dien eynde derwaerts te gaen.
Welcken volgendc den selven borgemeester selfs nacr Vtrecht
is verreyst gcweest maer de magistraet der stadt Vtreeht
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geapprehendeert hebbende , waer toe de cracht vande selve
procuratie tendeerde , heeft de solve niet willen inwillighen
clan onder expresso limitatie van dat de ghecommitteerden
niet en souden verstaen , ofte helpen procederen tot datelichoyden ende extremiteyten , ofte met eenighe besondere provincien , steden , ofte leden eenige nieuwe verbonden aengaen.
Endo alsoo de heeren staten van Vtrecht om de oncosten
elide lasten van t' onderhout van 't nieuwe chrijgs-vole to vermijden ende tot ruine van hare financien niet langer te continueren opten negenthienden Junij 1618 , ouden stijls , goct
gevonden hadden hare gedeputeerden in competenten ghetale
naer den Haghe te seynden , omme neffens den heere van
Moersberghen , ende andere ter vergaderinge vande generaliteyt comparerende, met sijne Exc. als gouverneur ende capiteyn
generaal vande provintie van Vtrecht, opte cassatic vant voorsz.
crijchs-volck in communicatie te kommen. Dat hij gevanghen
nen Ledenbergh , alsdoen mode gecommitteert , tsijnen huyse
(naer dat hij openinge van den voorsz. last van Ledenberch
hadde) ontraden heeft de openinge vanden voorz. last , aen
hoochgemelte sijn Exc. to doen , maer de solve last sccreet
te houden , ende te volgen suleken andcren voet, als hij gevangen selfs voorsloech : Onaengesien hij selfs bekent , wel ge.
weten to hebben den beswaerlijcken staedt van t landt , tot
onderhoudt van t nieu gelichte crijchsvolck , ymmers tot soo
grooten ghetal. Dat hem gevanghen bij rapport kennisse is
ghedaen , dat den selven Ledenbcrch , met de pensionarissen ,
limn , Hoogerbeets , ende Grotius ten huyse van Johannes
Wtenbogaert gedelibereert heeft op de redenen ende motiven
diemen de voordere ghedeputeerden vande heeren staten yap.
Vtrecht voorhouden sonde , omme de solve te ontraden , ende
disponeren, haren last niet int werek te stencil, van ghclijckeit
dat de solve deliberatie glIchouden , ende bij Ledenberch versock g ijndc , datum' die sccrect sonde houden. Pau op
gevolcht is , dat den voorsz. lioogerbects , elide sijne complicell ten huye, van Daniel Trescl , clercq van de licerell statm
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generael , doen vergaderen hebbende , alien de ghecommitteerden van Vtrecht , aldaer met seer scherpe , ende pernicieuse
redenen ende motiven bij Grotio gebruyckt , de selve ontraden
hebben de openinge van haren voorsz. last. Waervan hem
gevangen mede bij rapport kennisse is gedaen , ende waer
door oock de voorsz. ghecommitteerden bewoghen zijn gheworden om weder te vertrecken naer Vtrecht , sonder haren
voorsz. last te openen , niet teghenstaende sijluyden iterativelijck daer toe bij haere principalen waeren ghelast. Dat hij
gevangen d'selve gedeputeerden op haer wech gaen noch vermaent heeft tot tegenstandt vande synode nationael ende tot
continuatie van haer nieu gelichte soldaten : Mitsgaders op
hare poorten , ende wachten goede ordre te stellen , voegende
daer bij indien de saecken bij gevoegelijckheyt metten eersten
niet en souden gevonden connen werden , ende dat sulcks de
voorsz. soldaten noch langer in dienst souden moeten werden
gecontinueert dat sij luyden dan motto geinteresseerde steden
van Hollant, souden dienen to comen in naerder communicatie,
omme to begrooten , ende een seeckeren staet to maken van
t' getal der nieuwe soldaten , die sij t'samen meenen souden
tot hare verseeckeringe noodich to hebben , ende de kosten
van lien to vinden bij een redelicke repartitie , omme malcanderen onderlinghe to assisteren. Gelijek hij gevanghen
t' selve oock aen diversche gedeputeerden vande voorsz. acht
steden heeft vermaent. Dat hij gevanghen oock toeghestaen
heeft , dat de stadt van Schoonhoven , de gemeene middelen
tot des lants nuotelijcke defensie , ende betalinge vauden
volcke van oorloge , inghewillicht ende gedestineert , tot het
onderhouth van het nieu gelichte crijchsvolck hebben aenghetast. Mitsgaders goet gevonden dat verscheyden steden hare
consenter tot merckelijcke ondienst der landen , met vreemde
ende ongewonelijcke clausulen hebben gerestringeert. Dat hij
gevangen , om de diensten , ende den met van sijn Exc.
alomme onvruchtbaer, ende crachteloos to maken , hooch gemelte sijne Exc. met verscheyden calumnien , alomme gesocht
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heeft in bedencken te brengen , ende voor een yeder te denigreren , van dat hij stonde naer de souverainiteyt vande
landen , hebbende t'selve gedaen met voorbedachten raet op
tijt ende stonden , dat den noodt vande republycque zijner
Exc. goeden raedt (ende dat ten hoochsten) vereyschte , in
heymelijcke vergaderinghen van eenighe ghedeputeerden van de
regieringe , zijne confidenten. , ende elders voorgestelt , ende
daer over buyten s' lants oock met gecifereerde brieven intelligentie ghehouden. Dat hij gevanghen door seker persoon
expresselijck te dien fine bij nachte gesonden , advertentie gedaen heeft aen de magistraet van Leyden , van dat sijn Exc.
uytten Haghe vertrecken , ende apparentlijcken aldaer comen
soude , ende dat sij daeromme op haer hoede souden wesen ,
ende daervan eenige andere naeburige steden adverteeren, omme
insgelijcx op haer hoede te sijn. Op welcke sijne advertentie
ghevolcht is , dat het uyr-werck aldaer gheschort , het nieuw
crijchsvolck , ende schutterije , nae de midder nacht inde wapenen ghebracht , ende eenighe steden van Hollandt daer over
door hemluyden in poste gewaerschouwt zijn geworden, omme
op haere hoede te wesen als vooren. Midtsgaders dat de
poorten aldaer, tot verre op den volgenden Bach toeghehouden
zijn geweest , tot hij gevangen aen hemluyden andere advertentie Bede , van dat sijn Exc. elders vertrocken was, in alien
schijn. , als of hoochgemelte sijne Exc. yet dadelicx teghens
d' selve , of andere steden soude hebben willen voornemen.
Dat hij ghevanghen mede verklaert heeft , ten hoochsten bedroeft te wesen , als hij verstondt dat de stadt vanden Bride,
omme te voorkommen , dat aldaer geen nieuw crijghs-volc
binnen soude werden gebracht , met het ordinaris garnisoen
vande generaliteyt bij sijn Exc. ghedaen besetten was , schrijvende uyt Vtrecht aende gecommitteerde raden van Hollandt
ende West-vrieslandt , dat sijluyden alien de steden vanden
selven lande daer van adverteren ende waerschouwen souden ,
omme wel op haer hoede to wesen. Dat hij gevangen mode
om het ordinaris erijghs-volek uyt de gehoorsacmhcydt vande

— 328 —
heeren staten generael ende sijn Exc. to trecken , bij alle
wegen gearbeyt heeft , haer to doen verstaen, dat sij bij eerie
verplicht waren, de staten vande particuliere provintien haere
betaels-heeren voor al te moeten obedieren , oock tegens de
generaliteyt ende sijn Exc. ende sulcx mochten ende gehouden
waren der selver bevelen feytelijcken te resisteren , soo wanneer bij hem luyden yet voorgenomen soude moghen worden
teghen danck ofte resolutie vande staten vande provintien ,
ende magistraten vande steden daer sij in garnisoen gheleydt
souden worden. Ende als de heeren staten generael aenmerckende dat sij met alle serieuse aenmaningen elide instantien
tot de cassatie vant nieu gelichte crijchs-volck niet en konden
geraecken, goet gevonden hadden ten dien einde eenige gecommitteerden nevens sijn Exc. naer Vtreeht te seynden , dat
hij gevangen beleydt heeft dat bij seer weynige edelen , drie
steden ende eenige gecommitteerde radon , die tot sulcx niet
gelast en waren , gecommitteert zijn Hoogerbeets , Grotius
ende eenige andere, omme haer naer Vtrecht te transporteren,
ende uyten naem vande staten van Hollant ende West-vrieslant , aende heeren staten ende magistraet van Vtrecht , to
presenteeren alle assistentie van raedt ende daedt omme de
cassatie der waert-gelders te beletten, de solve mede ghevende
brieven aen de crijghs-oversten aldaer zijnde , staende op hare
repartitie , bij hem gevangen geminuteert , doch in de vergaderinge , soo die doen was, niet gelesen , waer bij d' selve
aengeschreven werde , dat sij gehouden ende verbonden waren
hare betaels-heeren, mitsgaders de heeren staten vande respective provintien , daer inne sij zijn , ofte ghebruyckt werden ,
ghehou, ghetrou ende gehoorsaam to wesen , ende de selve to
assisteren int onderhoudcn ende doen onderhouden van alle der
slyer resolution , sunder daer tegens yet to mogen doen ofte
te attenteeren , nochte gedoogen gedaen ofte geattenteert te
werden. Pat llij gevangen mode het uytvoeren vanden last
van sijn Exc. ende de ghecommitteerden vande heeren staten
generael , op t' easseren der waert-gelders , indien sulcx voor-
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genomen sonde mogen werden buyten consent vande staten
van Vtrecht , ghesustineert heeft te strecken teghens de Vnie ,
ende te wesen force , diemen met force keeren mochtc , so
wel alsmen heeft vermogen te doen tegens den coningh van
Spaengien ende sijn gouverneurs , daer hij nochtans bij sijn
uytgeghoven remonstrantie selfs verclaert , dat alle violentien
voor den staet vande landen corrosijf ende ruyneus zijn , ende
een oprechten spaenschen raedt , tot onderganek van dese lotfelijcke landen , ende tegens den welstandt van dien streckende : Waer op gevolght is dat de voorsz. Hoogerbeets ,
Grotius ende andere glledeputeerden tot Vtrecht ghekomen
zijnde , hare propositie ten fijne voornoemt hebben gedaeii ,
heymelijeken ende in particuliere vergaderinge met ecnige vande
staten van Vrecht , ende den secretaris Ledenberch ghedciibereert op middelen van feytelijeke tegenstandt , ende omme het
nieuwe ghelichte crijghs-volck daer toe oock te disponeren :
Mitsgaders om het ordinaris crijghs-volck in krachte vande
voorsz. brieven mede te beweghen niet te obedieren de bevelen van sijn Exc. ende de ghecommitteerden vande generaliteyt , oock de selve te doen secunderen bij de schutters vande
stadt , loop-plaetsen voor t' voorsz. nieu crijghs-volck to dispicieren , stucxkens gheschut bij de handt te hebben : ende dat
den heere van Moersbergen ende Ledenbereh hem luyden hebben aengeseyt , indien sij raedt wisten om het crijghs-volek
opte repartitie van Hollant staende , ende aldaer wesende ,
stille te doen staen , dat sij sulcke ordre ghestelt hadden op
haer nieuw ghelichte crijghs-volck , dat sij hare saecke we'
to boven souden komen , Ende dat oock de voorsz. Hoogerbeets met sijne complicen noch s' daechs voor het easseren
van t' voornoemde nieu crijghs-volck , hare brieven aende voorschreven ordinaris crijghs-overste p hebben over-ghelevert ghehadt. Dat hij ghevangen oock de secreten van den staet der
landen ghereveleert heeft : ende pleghende acten van souverevniteyt , heeft op sijn eygen leant, sonder voorwete van yemandt
vande provintien , af-gheslaghen secckere notable aenghebodeN
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aliantie , daer aen de republycque ten hoochsten was ghel'egert.
Dat hij ghevangen verseheyden collegien van justitie, int administreren van haer ampt , bij verseheyden weghen , ende in
verseheyden saecken contrarie des landts rechten , privilegien ,
vrij ende gerechtieheyden, troulooselijcken indracht ende handtsluytingbe heeft holpen doen. Dat Hoch hij gevangen , tegen
sijn eedt ende instructie , van eenige wtheemsche potentaten ,
heeren, ende collegien , diversche groote sommen van penningen , ende presenten heeft ontfangen , sonder aen yemant
daer t' behoort , daer van kennisse te doen. Alle welcke proceduren daer toe ghestreckt bobber' , om niet alleen de stadt
van Vtrecht in een bloetbat maer oock de staet vanden lande,
ende de persoon van sijn Exc. int uyterste gevaer to brengen.
Daerdoor, ende door alle zijne vordere machinatien , ende conspiratien ghevolcht is , datter staten in staten , regieringhe
regieringhe , ende nieuwe verbonden , in , ende tegen de vnie
op gerecht , een generale perturbatie inden staet der landen ,
soo int kerckelijck, als t' politycq ghecomen, die finantien. uytgeput , ende de /linden op ettelijcke milioenen aen costen ghebracht , generale diffidentien , ende dissension onder de bondtgenoten , ende de ingesetenen vande landen inne ghevoert :
De vnie verbroocken : De landen tot haer eygen defensie onbequaem ghemaeckt , ende in pericule ghebracht sijn van te
moeten vervallen tot eenige schandelijcke handelinghe ofte tot
heuren gheheelen onderganck. Die daeromme in een wel-gestelde regieringe niet en behooren gheleden: Maer anderen ten
exempel ghestraft to werden. Soo ist , dat de heeren rechteron voor-noemt , met rijpe deliberatie van rade doorghesien ,
ende overwogen hebbende , alle t' ghene ter materie dienende
is , ende heeft mogen moveren , doende recht inden name ,
ende van wegen de hooch gemelte heeren staten generael der
Vereenichde Nederlanden, denselvigen gevangen gecondempneert
liebben , ende condempneren hem mits desen , gebracht te
werden op 't Binnen-hoff , ter plaetse daer toe bereyt , ende
aldaer geexecuteert te werden metten sweerde, datter de loot

–,-- 331 —
no voIcht , ende verclaren alle sijne goederen geeonfisqueert.
Aldus gedaen inde vergaderinge vande voorsz. heeren rechteren
in 's Graven-Hage , ende ghepronunchieert den derthientlen
iley,, anno 1619.
Ter ordonnantie vande heeren rechteren voornoenit.
Onderteeckent ,
H. Potz.
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