$TJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN

VAN HET

HISTORISCH GENOOTSCFIAP
(GEVESTIGD TE UTRECHT) .

-

- --

Biblio#heek Aloyskis .co

Graenhag/

-

TWIN TIGSTE DEEL .

AMSTERDAM,

JOHANNES MULLER.
1899 .

INIIOUD .
Bladz .
1898 .

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET DIENSTJAAR

.

.

I

BIJLAGEN VA N HET VERSLAG

A.
B.

NAAMLIJST DER LEDEN VAN HET GENOOTSCHAP

C.

OVERZICHT

D.

CIRCULAIRE OVER NET VERVAARDIGEN VAN HISTORI-

E.

LUST DER VAN JANUARI

.

XXI

GENOOTSCHAPPEN, WAARMEDE HET GENOOTSCHAP IN
BETREKKING START
VAN

DEN

XXXIV
START

DER

KAS

VAN

TINT

GENOOTSCHAP

XXXIX

SCHE KAARTEN

DOOR

XL

SCHENKING,

1898

RUILING

TOT JANUARI

1899

OF

VOOR

AANKOOP

HET GENOOTSCHAP VERKREGEN WERKEN .

.

.

.

XLVI

HENRIC VAN ARNHEM'S KRONYK VAN NET FRATERHUIS TN GOUDA,

medegedeeld door

1

DR. A . H . L . HENSEN

STUKKEN AANGAANDE DE ZENDING VAN DR . GODERT PANNEKOECK
NAAR DUITSCHLAND IN

1558, medegedeeld door

DR . J . S. VAN

47

VEEN
AANTEEKENINGEN BETREFFENDE DE VERGADERINGEN VAN VADERLANDSCHE REGENTEN TN AMSTERDAM.

door

1783--1787, medegedeeld

MONSIGNORS GARAMPI IN HOLLAND IM JAHRE

Von

77

DR . H. T . COLENBRANDER

1764 . Iitteilung
193

FR. VON WEECH

BRIEF VAN W . VLEERTMAN OVER DE GEVANGENSCHAP VAN BARON
VON GORTZ TN ARNHEM,
BEAUFORT

medegedeeld door

MR .

W.

H.

DE

239

VERSLAG VAN HET BESTUUR
OVER RET DIENSTJAAR

1898 .

Niet minder gevoelig dan vroegere jaren heeft de
flood ons ditmaal getroffen : in de eerste dagen van
het thans loopende jaar, op 29 Januari 1899, is onze
eere-voorzitter, de oudhoogleeraar R . Fruin, overleden .
Het is hier niet de plaats to spreken van de onherstelbare leegte, die flit sterven last in de rijen der
Nederlandsche historici ; wij hebben hem slechts to
herdenken in zone betrekking tot het Historisch
Genootschap . Doch ook op flit kleinere gebied is
zijne werkzaamheid ingrijpend geweest . Niet als eerevoorzitter zullen wj Fruin missen : hij heeft de waardigheid, die wij hem als hulde aan zone ongemeene
bekwaamheden aanboden , welwillend aanvaard ; maar
het is hem nooit in de gedachten gekomen, als onze
werkeljjke voorzitter op to treden . Slechts eenmaal
was hij op eene gewone bestuursvergadering tegenwoordig, en nog eens op eene buitengewone, toen
de belangrijke quaestie van onze eerste ledenvergadering aan de orde was . Maar uit de verte was
hij altjd bereid, ons met raad en daad to steunen :
zoo dikwijls wij in bjjzonder ingewikkelde gevallen
zijn advies vroegen, werd hjj bereid gevonden zelfs
lijvige handschriften to doorlezen om ons zjn oordeel
to zeggen over de beste wjze van publicatie van het
merkwaardigste van den inhoud . Het gaf ons altijd
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zekere gerustheid, dat wij zijne onuitputtelijke kennis
en zijn 4jp oordeel tot onze beschikking wisten,
wanneer wij twjfelden en in hoogste instantie eene
beslissing wenschten . En zoo zal de 7 -jarige, die
nog in goon enkel opzicht verouderd was , door ons
zeer pijnlijk gemist worden . Met harteljke dankbaarheid zullen wj den grooten geleerde en den
welwillenden vriend blijven gedenken .
De plaats van eere-voorzitter zal, hot spreekt van
zelf, ledig blijven . Maar de plaats, die ons medelid
Pols ten vorigen jare verlaten had, moest weder vervuld warden. Wij besloten ons medelid Kramer de
opengevallene betrekking van ondervoorzitter aan to
bieden en daarna de door hem verlatene post van
2Qn bibliothecaris aaxi to bieden aan den nieuwen
hoogleeraar in de kerkgeschiedenis Dr . S . D . van Veen .
Beide benoemingen warden tot onze vreugde aangenomen, zoodat wj ons weder in eon voltallig bestuur
mogen verheugen .

Ook ditmaal is ons ledental weder eenigszins vooruitgegaan : door overlijden en bedanken verloren w
20 leden en 1 honorair lid, terwijl 31 personen ons
verheugden door aanneming onzer benoeming tot
gewone leden . Bovendien benoemden wij tot honoraire leden den heer prof. G. Galland to Berlijn,
bekend door zijne voor eenige jaren gepubliceerde
Geschichte der Hollandischen Baukunst and Bildnerei
im Zeitalter der Renaissance, der nationalen Bluthe and
des Klassicismus, en den heer E . Wrangel to Lund,
die ten vorigen jare eene zeer geroemde studio heeft
uitgegeven over Nederlands invloed op de beschaving
en den bloei van Zweden . -- Op 31 December 1898
telden wij 374 gewone en 30 honoraire leden . De
lijst volgt hierachter onder bijlage A .
Ook ditmaal traden wij met eenige nieuwe genootschappen en redaction in ruilverkeer . Aan de redactie
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van het Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht boden wij aan, haar tijdschrift, dat
oils vroeger een tijdlang was toegezonden, to ruilen
tegen onze Bijdragen en mededeelingen, een verzoek,
dat met ingenomenheid aanvaard werd . Omgekeerd
werd een dergelijk aanbod , uitgaande van de Badische Historische Kommission to Karlsruhe, met
betrekking tot de door haar uitgegevene Zeitschrift
f' r die Geschichte des Oberrheins, door oils gaarne
aangenomen, terwijl wij aan het nieuw opgerichte
Geschied-, taal-, land- en volkenkundig genootschap
to Willemstad op Curacao gaarne een bewijs van
sympathie gaven door op verzoek zijn tijdschrift tegen
onze Bijdragen en mededeelingen to ruilen . Wj besloten , dat de toezending van onze werken aan de
stall Utrecht zou gecontinueerd warden, dock slechts
op den voet van ruffling tegen alles, wat over de
gemeente-verzamelingen door de gemeente wordt uitgegeven . De uitgave der Messager des sciences histo-riques is gestaakt, zoodat bet ruilverkeer met hare
redactie vervallen is . Daarenboven besloten wij,
niet meer als vroeger present-exemplaren to zenden
aan de Universiteits-bibliotheken to Amsterdam en
Utrecht, de Koninklijke bibliotheek to 's Graven hage
en de bibliotheken van Zeeland en Arnhem : voor
de bevoorrechting dezer bibliotheken, die reeds van
oude tijden dagteekent, scheen oils toch geene enkele
reden to bestaan . - De lijst der 8 genootschappen,
met wie wij thans in ruilverkeer staan, volgt hierachter
onder bijlage B .
Ten vorigen jare hadden wij besloten, de verzending onzer werken naar het buitenland zekerheidshalve per post to doen geschieden . Ter vereenvoudiging van dezen kostbaren maatregel hebben wij
thans besloten, deze verzending slechts eenmaal
's jaars to doen geschieden ; tevens zal daardoor de
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controle op het aankomen der stukken veel vereenvoudigd worden .
De bijzonder hooge drukkersrekening van het vorige
jaar wordt in evenwicht gehouden door eene evenredig lagere over het thans afgeloopen jaar, zoodat
wij ons mogen verheugen in een bjzonder gunstigen
financieelen toestand . Het korte overzicht van de
rekening van den penningmeester (als gewoonlijk
door twee leden van ons Bestuur opgenomen en
goedgekeurd) zal als bijlage 0 . hiervan het bewjs
leveren .
In het afgeloopen jaar is aan onze leden toegezonden het 4de deel der Documents concernant les
relations entre le duc d'Anjou et les Pays-Bas en het
Diarium van prof. E . van Bronchorst over het gebeurde aan de Leidsche hoogeschool in de eerste
jaren der 17e eeuw, beiden reeds in ons vorige verslag vermeld . Ook het 19de deel der Bijdragen en
mededeelingen wend verzonden , welks inhoud merle
ten vorigen jare besproken is . De druk der correspondentie der gebroeders Van der Goes is afgeloopen,
terwijl op het laatst van het jaar de heer Gonnet
ons de inleiding daarvoor toezond , waardoor de verschjning van het lste deel eerlang mogelijk zal worden .
wij verheugen ons to kunnen mededeelen, dat ook
de druk van het ~e en laatste deel der stukken
betreffende den hertog van Anjou op bet laatst van
het jaar begonnen is en geleideljjk voortgaat .
De bewerking van het journaal van Arnoldus Buchelius, waarover wij ten vorigen jare uitvoerig
berichtten, is belangrjk gevorderd . Het gedeelte,
betrekking hebbende op het verblijf van Buchelius
in Frankrijk, is door den heer Van Langeraad reeds
sedert geruimen tijd naar Parij s verzonden , waar de
Societe d'histoire de Paris de uitgave bezorgen zal .
Van het verhaal der Italiaansche rein zijn door de

goede zorgen der Reale society Romany di scoria
patria zelfs reeds de drukproeven ontvangen . Inmiddels waren wj zoo gelukkig, voor de beschrijvingen der
beide Duitsche reizen groote belangstelling to vinden
bij prof. H. Huffer to Bonn, die het uitzicht geopend
heeft eener uitgave in het door hem geredigeerde
tjdschrift van den Historischen Yerein fur den Niederrhein . -- Ook de voor onze eigene werken gereserveerde uitgave van Buchelius' aanteekeningen over
zijn verbljf in ons vaderland tot 1 99 is belangrjjk
gevorderd . Prof. Fruin verplichtte ons nog door het
laatste gedeelte, dat de door hem beroemd gemaakte
,,tiers
jaren" behandelt, door to lezen . Hij oordeelde
het verhaal zeer belangrjk, in die mate dat zelfs
de enkele min belangrijke taken hem to weinig plaats
schenen in to nemen om eenige besnoeiing to rechtvaardigen . De eerste afdeeling van het journaal
werd onderwijl door Dr . Van Langeraad zelf belangrijk
gereduceerd door schrapping van alles , wat Buchelius
had overgenomen uit enkele door ons gesignaleerde,
reeds gedrukte geschiedbronnen . Wanneer dit werk
is afgeloopen, zal het stuk weldra gereed zijn om
ter perse gelegd to worden . Dr. Van Langeraad's
toegezegde biographic van den schrijver, waarvoor
hij al het materiaal bijeen heeft, zal onder den druk
van het journaal bewerkt worden .
Ook over de uitgave van de ten vorigen jare door
Dr. H . Brugmans aanhangig gemaakte uitgave der
Groningsche kroniek van Abel Eppens hebben wij
belangrijke mededeelingen to doers . Na een uitvoerig
onderzoek van verschillende maanden berichtte Dr .
Brugmans ons, dat hij thans nauwkeurig alle plaatsen
had aangeteekend, die bij eene uitgave der kroniek
zouden kunnen vervallen . Daaronder behoorden
bepaaldeljk : 1° het begin der kroniek, dat bijna
1 f van den geheelen inhoud besloeg , en verder 2°
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op bijna elke bladzijde talrijke in extenso opgenomene
origiiieele stukken , die reeds lang gemeen good geworden zijn . Zoo wend dus onze arbeid niet onbelangrijk verlicht ; maar ook zoo bleef die nog bezwaarlijk genoeg . De uitgaaf Meek twee lijvige deelen
onzer werken to zullen beslaan , en bet afschrijven
van zoovele bladzijden moeielijk leesbaar schrift is
niet alleen kostbaar maar ook zeer bezwaarlijk . Gelukkig word die moeieljkheid grootendeels weggenomen door hot aanbod van den rijksarchivaris in
Groningen, om hot in den tegenwoordigen toestand
nagenoeg onbruikbare stuk, dat voor de geschiedenis
zijner provincie van overwegend belang is, to doen
afschrjjven : hetzij wij hot uitgaven of niet, achtte
hij dit werk toch van groot belang voor de Groningsehe geschiedenis . Wanneer hot inderdaad gelukt,
zoodoende een leesbaar afschrift van hot belangrjke
werk to verkrijgen, hopen wij ten volgenden jare to
kunnen berichten, dat de uitgave door ons ondernomen zal worden .
Onder de werken van ons genootsehap is sedert
jaren een onvolledig gebleven : de door prof. Wynne
bezorgde uitgave van de belangrijkste resolution van
de Utrechtsehe vroedschap met betrekking tot hare
hoogeschool . Wij ontveinsden ons niet , dat hot vervolg der met de 18e eeuw gestaakte uitgave geene
overwegend belangrjke feiten kon aan hot licht
brengen ; dock wij meenden , dat , nu wij eenmaal
de publicatie deter voor de geschiedenis van ons
hooger onderwijs interessante stukken hebben ondernomen , wij ze niet onvoltooid mochten laten . Wij
zijn zoo gelukkig geweest Mej . L . Miedema bereid
to vinden , de bewerking (volgens eene eenigszins
gewijzigde methode) van hot ontbrekende deel op
zich to nemen . Het werk is voltooid, en Mej . Miedema heeft daaraan eene veel grootere waarde ge-
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geven door er eene uitvoerige inleiding aan toe to
voegen, die een zeer belangwekkend overzicht geeft
van de wijze, waarop voor de stichting der hoogeschool in de behoefte der Utrechtsche burgerij aan
hooger onderwijs werd voorzien .
Hoogst belangrijk is eene uitvoerige uitgave , die
ons medelid Kramer ons in den loop van het jaar
voorstelde en die wj na rijp beraad, niettegenstaande
den grooten omvang van bet werk, hebben aanvaard .
Het geldt de uitgave van het zeer omvangrijke dagboek, door een Utrechtsch edelman uit de laatste
helft der vorige eeuw, Gijsbert Jan Van Hardenbroek,
van zijn wedervaren opgesteld en thane onder zijne
familie berustende . De heer Van Hardenbroek, die
aanvankelijk vooral betrokken was in de voorvallen to
Utrecht, waarvan hij zich geheel op de hoogte toont,
zag zich later door zjn lidmaatschap van de StatenGeneraal en verschillende generaliteits-colleges in staat
gesteld , met de gebeurtenissen op het veld der politick van nabij kennis to waken, terwijl 4jn dagelijksch
verkeer aan het hof van grins Willem V hem ook van
de voorvallen in dims bijzondere omgeving geheel op
de hoogte hield . Hjj heeft alles, wat hem aldus
ter oore kwam, dag voor dag met groote nauwkeurigheid geboekt en zoodoende een gedenkschrift
nagelaten, dat, met betrekkelijk groote onpartijdigheid
geschreven, duizenden belangrijke bijzonderheden
bevat zonder to vervallen in de gebreken van kleingeestigheid en jacht op schandaal, daarbij conscientieus in die mate , dat hij meestal zijne zegslieden
met name noemt . Wij meenden, dat een dergelijk
verhaal van zoo betrouwbare zijne, dat de veel bewogene jaren onzer geschiedenis 1747--1787 behandelt, de eer der uitgave ten volle verdiende, al zou
het waarschijnlijk niet minder dan
of
deelen
onzer werken vullen, terwjjl besnoeiing door den
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aard van het verhaal wordt uitgesloten . Prof. Kramer
heeft zich aanstonds gezet tot het uiterst tijdroovende
werk van het opsporen der tallooze personen , die in
het dagboek genoemd worden en wier beteekenis
behoort toegelicht to worden voor het recht verstand
van het verhaal . Hj heeft ons hoop gegeven, dat
nog in 1899 de druk zal kunnen beginners .
Welkom was ons ook een voorstel, gedaan door
Mr. C . Pynacker Hordijk, die ons ter beoordeeling
toezond eene kopie, door hem genomen van een
handschrift der eerste redactie van het Chronicon
Egmundanum Van Johannes a Leydis , dat met de
Cheltenhamsche handschriften in het vaderland teruggekeerd is . De editie deter kroniek, door Matthaeus
bezorgd, is uiterst slordig, zoodat een herdruk gewenscht heeten moet ; flu zich daaraan de gelegenheid
paarde, om eene onbekende oudere redactie van het
stuk publiek to makers , meenden wij niet to moeten
weifelen om het aanbod to aanvaarden , to minder
daar zich het uitzicht opende , dat de nieuwe editie
door eene zoo bij uitstek bevoegde hand zou worden
bezorgd . Daar Mr . Pynacker Hordijk echter door
velerlei andere bezigheden wordt in beslag genomen,
zal de uitgave zich denke1 jk nog eenigen tad laten
wachten.
Van den heer Dr . M . Schoengen , die zich ten
vorigen jare heeft bekend gemaakt door zone geroemde dissertatie over Die Schule von Zwolle, ontvingen wij het verzoek, eene door hem bewerkte
uitgave van de kroniek van het Zwolsche fraterhuis
in onze Bijdragen en mededeelingen to willen opnemen .
Deze kroniek is bekend door de uitvoerige verhandeling van Acquoy , die zich had voorgenomen zelf
eene uitgave to bewerken . wij aarzel den dus niet
het verzoek in to willigen ; en toen het bj de ontvangst der kopij op het laatst van het jaar bleek,
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dat het stuk door de talrijke noten veel to omvangrjk
was geworden voor onze Bijdragen en mededeelingen,
achtten wj ook dit geen bezwaar . Op verzoek van
Dr . Schoengen, die op den onmiddellijken druk van
zijn werk in de Bijdragen en mededeelingen gerekend
had, hebben wij het dus, ook flu het voor een af~
zonderlijk deel onzer werken bestemd werd, dadeljk
ter perse doen leggen .
Naar aanleiding van de versehijning der studie van
Dr, J . Prinsen J .Lz, over Gerard Geldenhauer, zijn
wij met den auteur in overleg getreden over eene
uitgave van een register met historisehe aanteekeningen
van Geldenhauer, dat door hem to Brussel in de
Bibliotheque royale ontdekt was . De heer Prinsen
houdt zich thans met de bewerking daarvan bezig ;
hij wenscht daaraan to verbinden een herdruk van
sommige zeer zeldzaatn geworden geschriften van
Geldenhauer . Indien deze geschriften niet blijken
een to zuiver litterair karakter to hebben om de
opname in onze werken to rechtvaardigen, dan zal
de geheele uitgaaf denkeljk, als to omvangrjk voor
onze Bijdragen en mededeelingen, bestemd moeten
worden voor eon afzonder1 jk deel onzer werken .
In eon vorig verslag hebben wij melding gemaakt
van de correspondentie van eene Kampensehe handelsfirma nit de 1 e eeuw met Karen agent to Lissabon,
welke correspondentie eon verrassend duidelijk inzieht
beloofde to geven in de handelsbetrekkingen van
Portugal over Nederland met de Oostzee . In den
loop van dit jaar mochten wij eindelijk den bundel,
die onze levendige belangstelling had gaande gemaakt,
ontvangen . Pooh hij leverde ons eene teleurstelling .
Wel bleek het, dat wij ons van hot belang van den
inhoud volstrekt goon to groot denkbeeld hadden
gevormd ; maar die belangrijke inhoud lag in de
handelsbrieven verseholen tussehen tal van onbe-
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duidende bijzonderheden , terwijl talrjke herhalingen
voorkwamen . Volgens het eenstemmig advies van
twee door ons aangewezene beoordeelaars bleek dan
ook de correspondentie voor eene uitgave in extenso
ongeschikt ; het scheen gebiedend noodzakelijk, het
waarlijk belangrjke van den inhoud to verwerken
tot een artikel of een boek, terwijl een gedeelte van
de stof zelfs alleen door verwerking tot een tabellarisch overzicht tot 4jn recht scheen to kunnen
komen . Wij deelden deze conelusie aan den inzender
merle, onder aanbod evenwel, dat wij (die volgens
onze wet eene dergeljke verhandeling niet konden
uitgeven) bereid waren, desnoods eene zeer besnoeide
uitgave der correspondentie to bezorgen , waaruit dan
later het door ons gewenschte boek zou kunnen geschreven worden . Doch tot onze teleurstelling bleek
de inzender ongeneigd tot het dus gewijzigde plan
merle to werken : onze brief bleef onbeantwoord .
Nog vier andere stukken werden ons door verschillende personen ter uitgave toegezonden , die w
alien tot ons leedwezen daartoe ongeschikt bevonden
en dus moesten afwijzen . Het meest deed ons dit
leed van eene geschiedenis van den suikerhandel van
Amsterdam, die onze bjzondere aandacht trok, dock
die wij wegens het reeds genoemde artikel onzer wet
niet konden aannernen .
Voor onze Bijdragen en mededeelingen verplichtte
ons Prof. A . H. L . Hensen to Warmond door de
bewerking van eene onlangs ontdekte (helaas onvolledige) kroniek van het fraterhuis to Gouda. - De
heer Dr, ll . T . Colenbrander bond aan, de door
D . E. Abbema gehoudene notulen van de patriotsche
part jdagen van 1783--1787 voor eene uitgave to
bewerken ; h1;j verbond daaraan eene zeer uitvoerige
inleiding , die de geheele in de notulen behandelde
stof tot een goed samenhangend geheel verwerkte, --
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eene bewerking , die ons to zeer behaagde om ze of
to wijzen, al viel ze eenigszins buiten het gewone
trader onzer uitgaven . -- Bijzonder aangenaam verrast werden wij door het aanbod van den Badenschen
4jksarchivaris Dr . Fr . Von Weech, die ons toezond
het door hem voor eene uitgave bewerkte verhaal van
.gr. Garampi, medgezel van den pauselijken nuntius,
over zijne refs in Nederland in 17 4, naar een to
Rome berustend handschrift, -- een verhaal, voor
de positie der katholieken niet zonder belang en
bovendien vol van aardige bijzonderheden over de
Nederlandsche toestanden van dien tijd . -- De heeren
Dr. J . S . Van Veen en Mr . W . H . De Beaufort zonden
ons twee kleinere bijdragen : een interessant verslag
van den Gelderschen raadsheer G . Pannekoeck over
zijne zending naar verschillende Duitsche vorsten in
1 8 , -- en een brief van den bekenden willem
Vleertman over de gevangensehap van baron Von
Gortz to Arnhem . -- Nog werd ons aangeboden een
handschrift van een onlangs to Groningen ontdekt
notarieel transumpt van 1480 , waarin vervat waren
verseheidene onbekende pauselijke bullen over het
innen van aalmoezen, het verleenen van indulgentien,
vrijstelling van begrafenisrechten en andere aan de
Johanniter-orde verleende privileges . Wj verklaarden
ons bereid dit stuk in onze Bijdragen en mededeelingen
op to nemen ; maar meenden toch to moeten opmerken, dat het ons beter geplaatst scheen in het
erkhistorisch
h archie f , Naar wij vernemen , heeft de
inzender het stuk dan ook aan de redactie daarvan
aangeboden . - Voor onze volgende B2jdragen en
mededeelingen is ons door Dr . Colenbrander reeds
toegezegd een onbekend reisjournaal van J . C . Van
Neck over den tweeden scheepstocht der Nederlanders naar Oost-Indie, -- een stuk , dat wel geene
bepaald onbekende taken bevat, maar door het lever-
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digs en aanschouwelijke verhaal van de ontmoetingen
der Nederlanders in het onbekende land ons scheen
ten volle de eer der uitgave to verdienen .
Zoo ligt dus achter ons een jaar, dat ons ruimsehoots voorzien heeft van de stof voor jarenlangen
vruchtbaren arbeid . Toch is dit nog niet alles
w hebben nog to berichten over eene zeer belangrijke onderneming, die in het afgeloopene jaar
is voorbereid . Zooals wj vroeger mededeelden, hebben wij ons aangesloten bij het Verein Deutseher
Publications-institute, dat zich in de laatste jaren
gevormd heeft in aansluiting bij de Duutsche Historikertage . Zoo kwam het, dat wj in het voorjaar in
kennis gesteld worden met een in den boezem van
dit Verein opgekomen plan .
Reeds sinds verseheidene jaren is door Duitsche
historici de aandacht gevestigd op de wenschelijkheid,
dat voor belangstellenden tegen eene geringe som
verkrjjgbaar gesteld zouden worden kaarten van het
Duitsche rijk en de .aangrenzende landen op den
schaal van 1 ; 100 .000 , waarop alleen zouden worden
aangeteekend de rivieren, de steden en dorpen en
enkele andere aanwijzingen , benevens de gemeentegrenzen, die over het geheel door de eeuwen heen
gebleken zijn de meest constants begrenzingen to
zijn en die daardoor den grondslag gevormd hebben
voor vele andere grenzen. Deze kaarten, niet onduidelijk gemaakt door de tallooze aanduidingen, voorkomende op de overigens uitstekende kaarten van
den Generalen staf, zouden dienen om daarop aanschouweljk voor to stellen historische gegevens van
den meest verschillenden aard, die door de belangstellenden zelven met de hand daarop aangeteekend
konden worden . Mettertijd hoopt men aldus door
samenwerking van verschillende personen (wier werk
in kopie zou gedeponeerd worden in eene of meer
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openbare bibliothekenl zelfs de gegevens to verkrijgen
voor de samenstelling van een historischen atlas, veel
nauwkeuriger dan de tegenwoordige , die uit den
aard der zaak voor een groot deel op gissing berusten .
I3et plan , uiteengezet en aangedrongen in eene
heldere brochure van den bekenden hoogleeraar Von
Thudichum, had onze voile sympathie en wij beloofden
gaarne omen door bet Verein gevraagden steun .
Toen wij vernamen , dat vele buitenlandsche regeeringen zich gaarne bereid hadden verklaard, de
kaarten op de Topographisehe bureaux der Ministerien
van oorlog to doen uitvoeren, hadden wij een oogenblik hoop, dat het ook ons zonder nnoeite gelukken
zou, bier de zaak oh dezelfde wijze to doen slagen .
Doch de inlichtiDgen, die wij langs officieusen weg
inwonnen, waren niet gunstig, zoodat wij besloten
een anderen weg in to slaan . Door de bijzonder
welwillende voorlichting van den beer Eckstein, den
bekenden chef van hot Topographisch bureau, gelukte
bet ons eene raming to verkrijgen der totale kosten
van bet drukken in 00 exemplaren van de 30 kaarten,
waarop ons land zou worden afgebeeld . wij hebben
die som omgeslagen over 2 leden , en daarna aan
de 11 rijksarchivarissen en aan 14 genootschappen,
tot wier werkkring dit plan eenigszins scheen to behooren , gevraagd , of zij zich wilden verbinden , gedurende
jaren f 20 .- per jaar to betalen voor de
bun to leveren kaarten . Zoodra de geheele som
volteekend is, stellen wij ons voor, dit bedrag aan
to bieden aan Z . Exc, den Minister van Binnenlandsche Zaken, met verzoek ore bet geheele stel
kaarten binnen
jaren op bet Topographisch bureau
van bet Ministerie van oorlog to doen vervaardigen .
Onze circulaire , die op bet laatst van bet jaar verzonden wend, volgt hierachter onder bijlage D . Wij
verheugen ons reeds to kunnen mededeelen, dat ons
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dadelijk van versehillende zijden warme sympathie
betoond werd en het voorstel gaarne aanvaard is .
Naar het sehijnt, voorziet het plan dus werkelijk in
eene algemeen gevoelde behoefte .
Van die behoefte was wel het meest verrassende
bewjjs een bericht, dat wij toevallig vernamen juist
toen onze circulaire ter verzending gereed lag . Het
bleek ons nameljk, dat eerie commissie, benoemd
door het Taal- en letterkundig congres to Dordrecht
tot het samenstellen van een goeden historischen
atlas van tederland, zich reeds sedert een jaar bezig
heeft gehouden met het beramen van middelen, om
juist het door ons gewenschte stel kaarten in het
levee to roepen, als voorbereiding voor den historischen
atlas , wiens samenstelling haar was opgedragen . Tijd
om vooraf met deze commissie to overleggen was er
niet meer ; dock gelukkig bleek het ons, dat onze
plannen elkander op ongedacht voortreffelijke wijze
aanvulden . ons doel was het, om in aansluiting aan
de plannen van den Deutsehen Historikertag to zorgen,
dat een stel kaarten, bearbeid volgens bet Duitsche
model, algemeen verkrijgbaar gesteld zou worden ;
het kon ons natuurlijk niet antlers dan hoogst welkom
zijn, dat reeds dadelijk eene meer of minder ofhcieele
commissie, samengesteld uit zeer bevoegde personen,
gereed stood om van die kaarten een nuttig gebruik
to maken, to meer, daar wij zelven niet voornemens, warm dit to doen , althans niet antlers dan
wanneer zich de gelegenheid daartoe ons toevallig
aanbood . De commissie daarentegen, die tot nog
toe, niettegenstaande alle aangewende moeite, er
niet in geslaagd was de benoodigde fondsen tot uitvoering van haar plan been to krij gee , zal , naar
wij vertrouwen, verheugd zijn, zoo wij haar onge~
vraagd en onverwacht kunnen versehaffen , wat zij
zelve vergeefs had getraeht tot stand to brengen .

.v
Nog een tweede plan werd door het Verein
Deutseher Publications-Institute tot onze kennis gebracht . De in 1892 overledene Duitsehe geleerde
Theodor Menke heeft nagelaten een uiterst omvangrijk materiaal voor eene historiseh-kerkeljke geographic van Duitschland tot 1800, dat hij ten koste
van jarenlangen arbeid had bjjeengebracht. Bit
materiaal, ydat thans in het Staatsarchief to Berlijn
berust en onlangs door eene commissie namens het
Verein is doorgezien , bleek uiterst belangrijk, zoodat
de vergadering besloten heeft, het to doen aanvullen
en uitgeven . Daarvoor werd nu per circulaire onze
medewerking ingeroepen : ons zou natuurlijk het
bisdom Utrecht ter bearbeiding worden toegewezen,
waaraan toevallig nog nagenoeg niets was gedaan .
wij hebben de zaak ernstig overwogen en ontkenden
geen oogenblik, dat een werk zooals het bedoelde
groot nut hebben moest : de lange lijst van onderwerpen, die daarin behandeld zouden worden, lief
daaromtrent geen twijfel over, Doch to gelijk maakte
eene aandachtige overweging flier lijst een erode aan
alle aarzeling. Al zou het work geene kaarten bevatten, toch zou de behandeling deter vele onderwerpen tallooze moeielijkheden leveren, die voor ons,
ook al gelukte het een gesehikten bewerker to vinden,
bepaald onoverkomeljk zouden blijken, zoolang nog
geen oorkondenboek van hot stieht Utrecht bestond,
flat in hoofdzaak hot materiaal voor het werk zal
moeten leveren . En het scheen ons dus eene
avereehtsehe wijze van werken, juist thans deze zaak
aan to vatten , nu er flog hoop bestaat , flat wij in
eene niet to ver verwijderde toekomst flat oorkondenboek zullen bezitten . In dien geest hebben
w aan Dr . Meinecke , die met de opperleiding belast is, geschreven .
Ten vorigen jare deelden wij merle, flat wj onze
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pogingen om eon vasten bezoldigden secretaris aan
oils genootsehap to verbinden (en de daarmede samenhangende verstrekkende planners) hadden opgegeven,
totdat hot geluk eenen geschikten persoon op omen
weg had gebraeht . Een oogenblik hebben wij gedurende hot afgeloopene jaar nog gemeend , dat wij
toch zouden slagen . Een der door oils aangezochte
jonge geleerden, die, aan eene betrekking gebonden,
oils voorstel had afgeslagen, stelde oils voor, al 4jn
nog besehikbaren vrijen tijd (natuur1jk
itegen eene
geringere bezoldiging dan vroeger bedoeld was) tot
onze beschikking to stellen . Het aanbod had eenig
bezwaar, in zoover een aan eene betrekking gebonden
persoon natuurlijk niet vrij zou zijn, om telkens
archiefreizen to ondernemen, allerminst naar hot
buitenland ; ook zijn verbljjf buiten Utrecht dreigde
hot verkeer met onze commissie moeieljk to makers .
I aar van den anderen karat had bet voorstel toch
ook weder veel aanlokke1 jks .
Een der grootste bezwaren bij onze onderhandelingen was geweest, dat personen, die zich met de
nieuwe gesehiedenis bezig houden, bijna nooit de
speciale kennis bezitten, die noodig is voor hot bewerken van middeleeuwsche geschiedbronnen ; terwijl
omgekeerd zij, die hue levee doorbrengen met hot
zorgvuldig afleiden van conclusion uit de spaarzame
middeleeuwsche gegevens, in den regel de handigheid missen om hot overrijke materiaal to behandelen,
dat de 17e en 18e eeuwen oils hebben nagelaten en
dat dikwijls vluchtig doorgezien, altjjd stork gecondenseerd worden moot . Elk arbeidsgebied vraagt
eene eigenaardige wijze van workers . Het voorstel
echter van iemand, die zich als halve secretaris aanbood, schonk oils de gelegenheid om to zien naar
eenen halven collega, aan wien dus de andere helft
van hot arbeidsveld zou kunneii worden toevertrouwd .
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wj meenden spoedig iemand gevonden to hebben,
die op dat andere arbeidsveld goed tehuis was en
die in den loop van het jaar buiten betrekking zou
komen, zoodat hij ook to Utrecht zou kunnen woven .
Doch tot ons leedwezen maakte deze persoon bezwaar zich beschikbaar to stellen, en zoo viel het
gansche plan in duigen . Immers wij hadden overwegend bezwaar, om ons in de vele bemoeiingen,
die het gevolg van ons plan zouden zjn, to steken,
indien wj niet zeker konden zljn, tot onze beschikking to hebben eenen persoon, die niet alleen volkomen bevoegd was, maar die ook bereid was om
zich geheel en uitsluitend aan deze tack to wijden .
Daar wij onze eerste en tweede ledenvergadering
in 189 en 1897 hadden gehouden, werd ons van
verschillende 4jden gevraagd , of wij voornemens
waren, de derde vergadering in 1899 to houden .
Lang en ernstig hebben wij daarover beraadslaagd .
In hot algemeen waren wij natuurljk niet ongeneigd,
om ook thans weder onze lodes bijeen to roepen .
Maar wanneer wjj de rij onzer historici overzagen,
moesten wij ons toch bekennen , dat wij , als wij
voortgingen geregeld elke twee jaren drie sprekers
to doen optreden, spoedig uitgeput zouden geraken .
En dit bezwaar scheen ons to moor to klemmen,
omdat hot ten vorigen jare voor hot eerst gehoudene
Philologen-congres insgehjks de historici heeft opgeroepen en zelfs eene historische spreekbeurt heeft
doen houden, zoodat hot reeds betrekkelijk kleine
getal beschikbare sprekers door de geregelde concurrentie dezer congresses nog beperkt dreigt to
zillion worden . Wj hebben ondershands met eon
der bestuurders van hot vroegere congres de mogeljkheid besproken, dat hot Philologen-congres zich
tot hot voor haar als aangewezene terrein der oude
gesehiedenis zou beperken en aithans geese sprekers
Bijdr . en Meded. XX .
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over onderwerpen uit de middeleeuwsche en nieuwe
geschiedenis meer zou uitnoodigen . Doch naar hot
scheen, bestond er geeuerlei uitzieht, dat eene dergelijke belofte zou verkregen worden . In doze omstandigheden hadden wij bezwaar, door hot houden
eener vergadering in 1899 als hot ware hot periodieke tweejaarlijksche karakter dezer vergaderingen
to sanctioneeren . Na lange discussion word besloten,
hot jaar 1899 to laten voorbjgaan, met de uitgesprokene bedoeling evenwel om later op de zaak
terug to komen .
Omstreeks half Augustus ontvingen wij van den
voorzitter van hot Comite tot voorbereiding van hot
to 's Gravenhage op 1 September to houden con gres
van diplomatieke geschiedenis eene o cioele uitnoodiging , om ons op dit congres to doen vertegenwoordigen . Hoewel belang stellende in de onderneming,
was hot ons echter tot ons leedwezen onmogelijk zoo
kort voor hot congres de noodige maatregelen to
nemen, to meer daar bij hot ontvangen der uitnoodiging midden in den zomer bijna al onze bestuurders
uit de stall waxen .
In hot laatst van hot jaar word ons medegedeeld,
dat planners overwogen worden, om hot geheel ongeordende en deer1 jk verwaarloosde regeeringsarchief
to Paramaribo door tijdeljke uitzending van den
daartoe meest bevoegden persoon to doen ordenen
en besehrij ven . Naar ons word medegedeeld , was
van wege hot Departement van Kolonien daartoe eon
klein subsidie uitgetrokken, welks aanvulling bj hot
Departement van Binnenlandsche Zaken in overweging was . Nadat ons gebleken was, dat onze tussehenkomst wellicht zou kunnen strekken , om de zaak,
waarin wij levendig belang stelden, to doen slagen,
hebben wij ons veroorloofd , bij request aan Z . Exc .
den Minister van Binnenlandsche Zaken op bet ver-
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leenen van het gewenschte subsidie aan to dringen . -Ook werken wj uitgenoodigd onze instemming to
betuigen met een adres aan denzelfden Minister, waarb
versehillende leeraren in de geschiedenis aan de Hoogere
Burgerseholen met -jarigen cursus verzochten, het
leerplan der geschiedenis voor de twee hoogste klassen
flier scholen to veranderen en in verband daarmede
ook de eischen voor bet eindexamen to wijzigen . Het
scheen ons twijfelachtig, of eene dergelijke bemoeiing
kon geacht worden op onzen weg to liggen , en daar
de zaak, naar wij ondershands vernamen, kans had
om ook zonder onze tusschenkomst to slagen, hebben
wij gemeend oils to moeten onthouden .
Nog eene zaak rest ons to vermelden , die weliswaar tot de zuiver huishoudelijke behoort, maar die
flan ook daaronder de meest belangrijke moet heeten .
Na zeer lange en ernstige beraadslaging hebben w
besloten, het contract met de firms Martinus Njhoff
over het debiet onzer werken met 1 Januari 1899
op to zeggen . Toen ons Bestuur een tiental jaren
geleden flit contract sloot, gesehiedde flit, omdat wij
hoopten, flat eene firms met uitgebreide relatien onze
werken veel algemeener zou weten bekend to maken,
met name ook in het buitenland ; met het oog daarop
lieten wij ons gaarne de veel drukkender voorwaarden
welgevallen, die het nieuwe contract ons oplegde.
Uit de vergelijking der opvolgende rekeningen bleek
bet ons echter, flat de in uitzicht gestelde vermeerdering van debiet zich had doen wachten ; in de
laatste jaren meenden wj zelfs eenige vermindering
to constateeren . Hoewel wij natuurlijk aan de firms
Nijhoff daarvan geenerlei verwij t wensehen to maken,
integendeel in de door haar aangevoerde redenen
tot zekere hoogte eene verklaring erkenden van het
door ons betreurde feit , meenden w toch niet verantwoord to zijn , indien wij in de zaak berustten
2~
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zonder eene nieuwe proeve to nemen . En zoo hebben
wij met ingang van het jaar 1899 een nieuw contract gesloten met de firms Johannes Muller to
Amsterdam, wij hebben van dezen maatregel goede
verwachting, vooral voor het debiet onzer werken in
Duitschlan& Op voorstel der firms zullen wij de
lijst onzer recensie-exemplaren herzien en voor de
verspreiding in het buitenland eene nieuwe, beter
ingerichte lijst onzer uitgaven samenstellen .
Onze bibliotheek verkeert in bevredigenden toe
stand . De list der verkregene aanwinsten volgt order
bijlage E. Op het rapport van den bibliothecaris
zijn de defecte exemplaren der tjjdschriften weder
zooveel mogelijk gecompleteerd .
Ook van ors leesgezelschap valt niets bijzonders
to vermelden . Het verloor in het afgeloopene jaar
2 leden, terwjl daarentegen 3 werden aangewonnen .
De toestand der financier is op dit oogenblik gunstig .
Het Bestuur van het Historisch Genootschap,
B . J. L. DE GEER VAN JUTPHAAS,

V oorzitter .
S . MULLER

Fz .,
Secretaris.
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Mr. F . A . R. A, baron Van Ittersum, to Utrecht .
Dr. J. A. H. G. Jansen , to Bunnik.
J. J. Jansen, to Utrecht .
J. M . Janssen, to Roermond .
Jhr . Mr. W . F . De Jonge, to Utrecht.
Mr. J. G. C. Joosting, to Assen .
W. H. J. Juten, to Bergen op Zoom .
Jhr. Mr . A. P . C. Van Karnebeek, to 's Gravenhage .
Dr. G. Kalff, to Utrecht .
P. H . Van der Kemp , to 's Gravenhage .
Dr. J. H . Kern, to Rotterdam.
Dr. G. W . Kernkamp, to Utrecht .
W . J . Kernkamp, to Edam .
Dr. L. A. Kesper, to Gouda .
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E. B . Kielstra, to 's Gravenhage .
Mr . J . H. Valckenier Kips , to Utrecht .
B . H. Klonne , to Amsterdam .
Dr . A . Kluyver, to Leiden .
Dr. L . Knappert, to Assen .
Dr. W. P . C. Knuttel , to 's Gravenhage .
H . F. Kol, to Utrecht .
Mr . A . H . Koning, to Finsterwolde .
F. G. Kramp , to Amsterdam .
Dr . F . J . L . Kramer, to Utrecht.
Dr. M . A . Kreling, to Rotterdam .
A. J. C . Kremer, to Arnhem .
Dr. P . J. Kromsigt, to Wierden .
Dr. A . J . Kronenberg, to Deventer .
Dr. R . Krul , to 's Gravenhage .
J . M. Van Kuyk , to Assen .
Dr. A . Kuyper, to Amsterdam.
Dr. G . H . Lamers, to Utrecht.
Dr. G . J. Landweer Az ., to Arnhem .
Dr . L. A . Van Langeraad, to Lekkerkerk .
Mr . F. A . J . Van Lanschot, to 's Hertogenbosch.
W . J. Leendertz, to Amsterdam .
Mr. J. Van der Leeuw, to Amersfoort .
Dr . E . H . Van Leeuwen , to Utrecht .
Mr. J. A . Levy, to Amsterdam.
Mr . W. F . J . baron Van Lijnden, to Utrecht .
F . baron Van Lijnden van Hemmen, to Hemmen .
Mr . R. Melvil baron van Lijnden, to Utrecht .
A. baron De Maere, to Gent .
Dr . K . Lij ndraj er, to Assen .
Dr . J . P. T . Van der Lith, to Utrecht .
A . C . Loffelt, to 's Gravenhage .
Jhr . Mr . W . H . De Savornin Lohman, to 's Gravenhage .
Mr . E . Van Loon, to Groningen .
A. Loosjes to Amsterdam,

Mr . J . De Louter, to Utrecht.
Mr . A . M . Maas Geesteranus , to 's Gravenhage .
Mr . ]E . baron Mackay, to 's Gravenhage .
W . J. Manssen, to Zaandam .
Jhr . Mr . J . L. A . Martens , to Utrecht.
Dr. R . P . Mees R .Az . , to Rotterdam .
K . Q. Meinsma, to Zutphen .
Dr. J . Mendels, to Hoogezand .
Mr . C . R . Merkus, to Utrecht .
Dr . W . W . Van der Meulen, to 's Gravenhage .
J . L . Meulleners, to Heer (bij Maastricht) .
Mr . P . A. N . S. Van Meurs , to 's Gravenhage .
Dr . C . H . Ph . Meyer, to 's Gravenhage .
D . C . Meyer Jr . , to Amsterdam .
G. A . Meyer, to Nijmegen .
Dr . E . J . W. Posthumus Meyes, to Middelburg .
E . W . Moes, to Amsterdam .
Mr. G . Moll , to Rotterdam .
Dr . K . W . M. Montijn, to Vlaardingen .
F. D . J . Moorrees , to Vianen .
Dr . L. J . Morell, to Utrecht.
Th . Morren, to 's Gravenhage .
Mr . H. J. A . Mulder, to 's Gravenhage .
L . Mulder, to 's Gravenhage .
Dr . J . W . Muller, to Leiden .
Dr . P. L . Muller, to Leiden .
Mr. S . Muller Fz . , to Utrecht .
Mr. S . Muller Hz . , to Rotterdam .
Dr . J . C . Naber, to Utrecht.
F . J . Nieuwenhuis , to Utrecht .
Mr. J. Domela Nieuwenhuis, to Groningen .
Dr. D . C. Nijhoff, to Meerssen .
W . Nijhoff, to 's Gravenhage .
A . J . Nijland, to Utrecht.
Mr. W . H . Nolens, to Rolduc (gemeente Kerkrade) .
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M . Noordtzij , to Kampen .
Mr . 0 . W. Star Numan , to 's Gravenhage .
A . P . M. Van Oordt, to Leiden .
J . Van Oordt tot Bunschoten, to Apeldoorn .
Mr. J . C. Overvoorde, to Dordrecht .
Mr. J. C . De Marez Oyens, to 's Gravenhage .
Mr. R. W. J . Van Pabst van Bingerden, to 's Gravenhage .
Mr . A. A . Van Wulfften Palthe , to Oldenzaal .
Mr. J. E . Van Persijn, to 's Gravenhage .
Jhr. Mr . F . H. De Pesters, to Arnhem .
Mr . P . Pet, to Groningen .
Mr . N. G . Pierson, to 's Gravenhage .
Dr . F. Pijper, to Leiden .
J. R . Planten , to New-York .
Ch . J . Polvliet , to 's Gravenhage .
A. Winkler Prins , to Voorburg .
Mr . H. P . G . Quack, to Amsterdam .
J . C. W . Quack, to Ravenstein .
Mr. D . Ragay, to Utrecht .
J . De Ras, to Leuven .
A . F. J . Reiger, to Keulen.
B . Reiger, to Utrecht.
Mr . W . A . Reiger, to Groningen .
Dr . J . Reitsma, to Groningen .
Tb . graaf De Renesse, to Bilsen .
Mr. W. J . Van Welderen baron Rengers, to Leeuwarden .
Jhr. B. W . F. Van Riemsdijk, to Amsterdam .
Jhr . Mr. Th . H. F . Van Riemsdijk, to 's Gravenhage .
Dr . P. H . Ritter, to Amsterdam .
Jhr. Mr . J . Roell, to 's Gravenhage .
Dr . H. C . Rogge , to Amsterdam .
A . A . J . Van Rossum, to Benschop.
Mr . A . J . Royaards, to Amsterdam .
Mr . G. Royaards , to 's Gravenhage .
Mr . K . J . H. Royaards, to Utrecht .
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Mr . W. H . J. Royaards, to Utrecht .
Mr . C. P . L . Rutgers, to Groningen .
E . H . Rijkenberg, to Voorhout .
F . Van Rij sens , to Groningen .
F . H. A . Sabron, to 's Gravenhage .
A . H. Sassen , to Helmond .
Dr . P. D . Chantepie de la Saussaye , to Amsterdam .
Dr . C . D . Sax Jr. , to Boskoop .
J . H. L . Van der Schaaff, to 's Gravenhage .
Dr . H . J . A. M . Schaepman, to Rijzenburg.
A . C . baron Snouckaert van Schauburg, to 's Gravenhage.
F. Adams van Scheltema, to Amsterdam .
H. D . J . Van Schevichaven , to Nij megen .
Jhr . Mr . F. J. C . Schimmelpenninck, to Renkum .
A. baron Schimmelpenninck van der Oye van de
Poll en Nyenbeek, to Utrecht .
L . Schouten Hz . , to Utrecht .
Dr . Jos . Schrijner, to Roermond.
J. Schulman, to Amersfoort .
L . Gilliodts van Severen, to Brugge .
Dr . G. P . Seyn, to 's Gravenhage .
Jhr. Mr . J . H . flora Siccama, to 's Gravenhage .
Mr . C . J . Sickest, to 's Gravenhage .
Mr . J. A . Sillem , to Amsterdam .
J. C . Singels, to Johannesburg .
Dr . N. J. Singels Az ., to Utrecht .
Jhr. Dr . J . Six, to Amsterdam .
Jhr. Dr . J . P. Six van Hillegom, to Amsterdam .
J. C . Van Slee, to Deventer .
Mr . A . G. A . baron Sloet, to Dalfsen .
Mr . J . J. S . baron Sloet, to Oosterbeek .
Dr . G. M . Slothouwer, to Rotterdam .
Jhr. M . P. Smissaert, to 's Gravenhage .
J . F . Van Someren, to Utrecht .
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J. F . M . Sterck, to Amsterdam .
W . P . Van Stockum Jr ., to 's Gravenhage .
F. N . Van der Stok, to Zwolle .
Jhr. Mr . A . De Stuers, to Parijs .
Jhr . Mr. V . E. L . De Stuers, to 's Gravenhage .
Dr . P. H . Suringar, to Assen .
W . 0 . Swaying, to Middelburg .
Jhr. Mr . 0 . Q . Van Swinderen , to Groningen.
Mr . J . P. R. Tak van Poortvliet, to 's Gravenhage .
Mr . A . Telting, to 's Gravenhage .
J. C. Alberdingk Thijm, to Amsterdam .
Dr . P . P. H . Alberdingk Thijm, to Leuven .
Mr . G. Van Tienhoven, to Haarlem .
Dr. G . Tjalma, to Veen (Noord-Brabant) .
A . Des Tombe, to 's Gravenhage .
J . W . Des Tombe, to Utrecht.
Jhr. W . F. Trip van Zoudtlandt, to Hattem .
J. Trosee, to Nijmegen .
W. J. Tuyn , to Edam .
Mr . W. J . L. TJmbgrove, to Zutphen .
J. H . W . TJnger, to Rotterdam .
Dr. J . M . J . Valeton, to Amsterdam .
Mr . I . B . J . N . ridder De Vandersehueren, to 's Gravenhage .
Dr . J . S . Van Veen, to Arnhem .
Dr . S . D . Van Veen, to Utrecht.
H. C . Vegtel, to 's Gravenhage .
Mr. H . S . Veldman, to Delft .
Dr. J . Verdam, to Leiden .
Mr . P. VerLoren van Themaat, to Utrecht .
A . Verwey, to Noordwijk .
G. H . Veth, to Hilversum .
Dr. H . Visscher, to Delft.
M . H. Van Visvliet, to Middelburg .
Dr . Th . Viaming, to Warmond .
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Dr . G . Van Vioten, to Leiden .
Dr . G . J . Vos Az . , to Amsterdam .
Dr . J . G . De Vos, to 's Gravenhage .
Mr . G . De Vries Az . , to 's Gravenhage .
R . W . P. De Vries, to Amsterdam .
Mr . J. Van Waire , to Utrecht .
P . M. H . Welker, to Numansdorp .
H . M . Werner, to Brummen.
Mgr. H . Van de Wetering, to Utrecht .
Mr. G . Wicherlinck, to Zwolle .
L . Wichers, to 's Gravenhage .
Mr. M . J. Ridder Pauw van Wieldrecht, to Leersurn .
C . N. Wijbrands, to Amsterdam .
Jhr . Mr . H . M . J . Van Asch van Wijck, to Utrecht .
Jhr . Mr. L. H . J. M . Van Asch van Wijek ,

to

Veenendaal .
Dr . J . A . Gerth van Wijk, to 's Gravenhage .
Dr . J . D . De Lind van Wijngaarden, to Utrecht .
Dr . J . A . Wijnne , to Utrecht .
W . Wilde , to Katwijk .
Dr . G . Wildeboer, to Groningen .
M . G . Wildeman, to Haarlem .
Dr . H. P . Tjeenk Willink , to llaarlem .
Dr . J . Te Winkel, to Amsterdam .
Dr . J . Woltjer, to Amsterdam .
Dr . J . A. Worp, to Groningen .
Mr . G. Wttewaall, to Arnhem .
Jhr. Mr . E . W. F. Wttewaal van Stoetwegen , to St.
Petersburg .
J . M . Wustenhoff, to Sassenheim .
U . E . V . L . Van Zuylen, to 's Gravenhage .
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BIJLAGE B .
GENOOTSOHAPPEN,
WAARMEDE HET HISTORISCH GENOOTSCHAP
IN BETREKKING STAAT .

Aachener Geschichts-Verein , to Aken .
Geschichts- and alterthumsforschende Gesellschaft
des Osterlandes, to Altenburg .
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, to Amsterdam .
Academie royale d'Archeologie de Belgique, to Antwerpen.
Historischer Verein fur Schwaben and Neuburg, to
Augsburg.
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, to Batavia.
Verein von Alterthumsfreunden im Rheinlande , to
Bonn .
Historischer Verein fur den Niederrhein, to Bonn .
Historisehe Gesellschaft des Kunstlervereins, to
Bremen .
Academie royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-arts de Belgique, to Brussel .
Societe d'Archeologie de Bruxelles, to Brussel .
De Bollandisten, to Brussel .
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Universite royale de Norvege, to Christiania.
Dusseldorfer Geschichts-Verein, to Dusseldorp .
Bergischer Geschichts-Verein, to Elberfeld .
Gesellschaft fur bildende Kunst and vaterlandische
Alterthumer, to Emden .
Historischer Verein fur Stadt and Stift Essen, to
Essen .
Verein fur Geschichts and Alterthumskunde, to
Frankfort aIM .
Verein fur Geschichts des Bodensee's and seiner
Umgebung, to Friedrichshafen .
Societe d'Histoire et d'Archeologie , to Geneve .
Koninklijke Vlaamsche Akademie voor Taal- en
Letterkunde , to Gent.
Geschied- en 0 udheidkundige Kring , to Gent .
Oberhessischer Geschichts-Verein, to Giessen .
Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften,
to Gorlitz .
Historischer Verein fur Steiermark, to Gratz .
Koninklijk Instituut voor Land-, Taal- en Volkenkunde van Neerlandsch Indie, to 's-Gravenhage .
Algemeen Rijksarchief, to 's-Gravenhage .
Verein fur Hamburgisehe Geschichts , to Hamburg .
Historischer Verein fur Niedersachsen, to Hannover .
Provinciaal Genootsehap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, to 's-Hertogenbosch .
Verein fur Thuringische Geschichts and Alterthumskunde, to Jena.
Redactie van de Zeitschrift fur die Geschichts des
Oberrheins (uitgegeven door de Badische Historisehe
Kommission), to Karlsruhe .
Verein fur Hessische Geschichts and Landeskunde,
to Kassel.
Stadt-Archiv, to Keulen .
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Gorres-Gesellschaft, to Keulen .
Redactie van de Westdeutsche Zeitschrift, to Keulen .
Gesellschaft fur Schleswig-holstein-lauenburgische
Geschichte , to Kiel .
Alt-preussische Monatschrift, to Koningsbergen .
Societe d'Histoire de la Suisse Romande, to Lausanne .
Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en
Taalkunde , to Leeuwarden .
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, to
Leiden .
Koniglich-sachsische Gesellschaft der Wissenschaften , to Leipzig.
Redactie van de Revue historique trimestrielle , to
Lemberg.
Redactie van de Analectes pour servir

a 1'Histoire

ecclesiastique de la Belgique , to Leuven.
Redactie van de English historical Review, to Londen .
Verein fur Lubeckische Geschichte and Alterthumskunde, to Lubeck.
Institut archeologique Liegeois, to Luik.

Societe d'Art et d'Histoire du Diocese de Liege, to
Luik.
Universiteit, to Lund .
Institut Luxembourgeois, to Luxemburg .
Cercle historique , litteraire et artistique de Luxembourg, to Luxemburg.
Geschied- en oudheidkundig Genootschap in het
Hertogdom Limburg, to Maastricht.
Real Academia de la Historic, to Madrid .
Abbaye de Maredsous, to Maredsous .
Cercle archeologique ,

litteraire et artistique de

Malines, to Mechelen .
Verein

fur Geschichte der Stadt Meissen, to Meissen .

Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen, to Middelburg.

Koniglich-Bayerische Akademie der Wissensohaften,
to Mflnchen .
Verein fur Geschichte and Alterthumskunde West
falens , to Munster.
Society areheologique de Namur, to Namen .
Germanisches Museum, to Neurenberg.
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas , to
St . Nikolaas.
Historische Geseilsehaft fur die Provinz Posen , to
Posen .
llistorischer Verein fur Oberpfalz and Regensburg,
to Regensburg .
Reale Society Romany di Storia patria, to Rome.
Biblioteca apostolica Vaticana, to Rome .
Verein fur Mecklenbi rgisehe Geschichte and Alterthumskunde , to Schwerin .
The Board for international Exchanges of the NewSouth-Wales-Government, to Sidney .
Akademie van Geschiedenis en Oudheidkunde, to
Stockholm.
Historisch-litterarischer Zweigverein des VogesenClubs in Elsass-Lothringen , to Straatsburg.
Cercie archeologique de la Ville et de l'ancien Pays
de Termonde, to Termonde .
Verein fur Kunst and Alterthum in Ulm and Oberschwaben, to Ulm .
Universiteits-Bibliotheek, to Tipsala.
Oneida historical Society, to Utica . (New-York .)
Provinciaal Tltrechtsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen , to Utrecht .
Stedelijke Bibliotheek, to Utrecht .
Redactie van het Archief voor het Aartsbisdom
Utrecht , to Utrecht .
Smithsonian Institution , to Washington .
Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, to Weenen,

Institut fur Oesterreichische Geschichtsforschung, to
Weenen .
Harzverein

fur

Geschichte and Alterthumer, to

Wernigerode .
Geschied-, taal-, land- en volkenkundig Genootschap,
to Willemstad (Curacao) .
Ortsverein fur Geschichte and Alterthumskunde zu
Braunschweig and Wolfenbuttel, to Wolfenbuttel .
Historischer Verein fur Unterfranken and Aschaffenburg, to Wurzburg .
Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt
en Geschiedenis, to Zwolle .
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OVER7ICHT VAN DEN STAAT DER KAS VAN HET GENOOTSOHAP .

BIJLAGE C .

BIJLAGE D.

Op de vergadering van Duitsehe gesehied- en oudheidkundige genootschappen , die 1 September 1891
to Sigmaringen gehouden werd, is in hoofdzaak bet
volgende besluit genomen
Er behooren

historisehe

op gelijke schaal .
worden , die n-iet to
voor

het

kleuren .

kaarten

Daurtoe

moeten

bewerkt to worden
kaarten gebruikt

vol zijn , om gelegenheid to laten

bijsehrijven van allerlei gegevens en voor het

De kaarten, op de schaal van 1 : 100 .000,

moeten bevatten de rivieren, de belangrijke plaatsnamen
en de gemeentegrenzen ; de laatste zijn van groot belanq,
om zonder moeiee tot nauwkeurige teekeningen to komen .
Het verdient aanbeveling, dat de historisehe genootschappen deze kaarten voor belangstellende deskundigen
kosteloos beschikbaar stellen . De uitvoering kan slechts
goed gesehieden onder leiding der ambtenaars° van den
Generalen sta f en verdient den kraehtigen steun der
Van deze besluiten zal kennis geneven
regeering .
worden aan de historische genootschappen van Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg, Belgie en Nederland,
met verzoek orn zn Bezel fde riehting werkzaam to zijn .

Als toeliehting van het in deze besluiten geschetste
plan mogen de volgende mededeelingen dienen, ontleend aan eene brochure, door den bekenden Tubingschen hoogleeraar Von Thudichum in 1892 in het
licht gezonden .
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De nieuwe kaarten zullen het mogeljk maken, de
resultaten van geleerde onderzoekingen op het gebied
van geschiedenis , reehtsgeschiedenis , oudheidkunde,
topographic, natuurkunde, statistiek enz . met pen
en kleuren in kaart to brengen en zoodoende in een
duideljk beeld voor ieder met een oogopslag begrijpelijk to maken. Deze bijgeteekende kaarten zullen
voorzien in eene behoefte ; gedrukte historische kaarten
toch kunnen met bet oog op het debiet steeds slechts
bij benadering juist zijn, omdat zij in den regel de
toestanden van verschillende tijdpunten op eene kaart
moeten voorstellen ; zij worden daardoor onduidelijk,
onzeker, sours onbruikbaar. Spruner's kaart van
Germanic b, v, omvat drie eeuwen, geeft namen uit
Tacitus, Plinius en schrijvers van de 3e en 4e eeuw,
en is dus voor geenen tijd geheel juist . Wij behoeven
een veel grooter aantal kaarten , die alien op een
bepaald tijdstip gedateerd zijn . De verschillende
wijzigingen van hetzelfde gebied b . v, zijn zonder
kaart onbegrijpelijk, maar zij worden niet duidelaker,
wanneer men op dezelfde kaart den toestand van
verschillende tijden wil aanduiden, Daartoe behoeven
wij oneindig ueel meer kaarten , honderden en duizenden .
De kaarten zijn evenwel niet alleen noodig, our de
geschiedenis van verschillende territories duidelijk to
maken , maar zij kunnen ook voor tai van andere
doeleinden dienen, b . v. het aanteekenen van de
oude namen der rivieren, meren en bergen, -- de
grenzen van tales en dialeeten, - de uitbreiding
van het Christendom door kerkstiehtingen, - het
landbezit van kloosters , - de kerkelijke indeelingen
van een land, - de uitbreiding der godsdiensten
sedert de 1 e eeuw, - de Romeinsche wegen, kasteelen en kolonien, - de kasteelen der middeleeuwen, - de vestingen der 18e eeuw, -- de oude
handelswegen, -- de straatwegen van Napoleon,
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de koninklijke paleizen en de muntplaatsen in de
vroege middeleeuwen , - het gebied van den Saksenspiegel , van het recht van Lubeck enz . , -- de landvredesbonden, - de partijstelling van edelen en
steden in geval van strijd om het gezag tussehen
landsheeren, - de Vlaamsehe kolonien in Duitschland, -- de uitbreiding der verschillende systemen
van huweljksgoederenreeht, - de vrijstoelen van
het veemgereeht, -- de marker, - de districten
der verschillende rechtbanken , de kiesdistrieten enz .,
de oude tollen op de rivieren , - de leden van
het Hanseverbond, -- de mijnondernemingen in
vroegere eeuwen , - den loop van besmetteljjke
ziekten , - de badplaatsen en hunne eerste vermelding, -- de uitbreiding van den wjnbouw enz . enz .
(Prof. Von Thudiehum noemt nog veel meer onderwerpen, die door het gebruik der kaarten aansehouwelijk en duidelijk gemaakt kunnen worden .)
Om dit alles mogelijk to maker, moeten historisehe
kaarten op dezelfde sehaal voor geheel Duitsehland
vervaardigd en voor de geleerden zeer goedkoop of
gratis verkrijgbaar gesteld worden . Alleen wanneer
historici, rechtshistoriei, archivarissen en geographer
deze kaarten op grond van hunne lokale kennis allengs invullen, kan men iets goeds en betrouwbaars
verkrijgen . In elk arehief en ook op de bibliotheken
en op de colleges der professoren in de gesehiedenis
moeten kopieen der vervaardigde kaarten van het
eigene district voorhanden zijn, opdat iedere nieuwe
aankomeling zich spoedig kunne orienteeren . Ook
bij het middelbaar onderwjjs zullen ze wellicht goede
diensten kunnen bewijzen . Een volledig stel moet
op eenige openbare plaatsen op verschillende punter
van het Rjk gedeponeerd worden .
De kopieen behooren met de hand gemaakt to
worden ; aan mechanische reproductie moet voorloopig
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niet gedacht worden . Toch is het einddoel, de detailkaarten later op kleinere schaal to vereenigen tot
provincials kaarten en deze, weder kleiner, tot rijkskaarten . Eene keuze daaruit kan later gedrukt worden
en een historischen atlas vormen .
Reeds enkele maanden na het nemen der besluiten
van Sigmaringen is men met de uitvoering van het
plan op enkele plaatsen van Duitsehland begonnen ;
in Beijeren heeft zelfs de chef van het Topographische
bureau van den Generalen staf reeds spoedig aan de
bewerking deelgenomen . Toch vorderde de zaak
slechts langzaam, to langzaam . Eerst in het voorjaar van 1898 is daarin vergndering gekomen . In
aansluiting aan den Deutschen Historikertag to Neurenberg kwam als gewoonlijk eene vergadering van
Duitsche historische genootschappen, die zich bezighouden met het publiceeren van geschiedbronnen
(Publikations-institute) bijeen . In die vergadering
werd besloten, de zaak ter hand to nemen en krachtig to bevorderen .
Het Historisch Genootsehap , dat met de vergadering in vaste betrekking staat, ontving dadelijk de
uitnoodiging om voor Nederland merle to werken .
Reeds then kon eene lijst gegeven worden van
Duitsche territories, waar de zaak dadelijk, meestal
van regeeringswege of met regeeringssubsidie , ter
hand genomen was . De onderhandelingen met Oostenrijk bieden groote kans op slagen ; in Belgie schijnt
de regeering de vervaardiging der kaarten onmiddellijk aan het Topographische bureau van den Generalen
staf opgedragen to hebben . Zelfs onderhandelingen
met Frankrijk zullen eerlang geopend worden of zijn
reeds geopend .
Zoo is dus overal de zaak in goeden gang en de
onderneming heeft kans van slagen . Nederland zal
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niet achterblijven . Ons bestuur meende echter, dat
de Nederlandsehe regeering niet zoo dadelijk bereid
zou zijn de zaak to ondernemen, althans niet dan
nadat overtuigend gebleken was , dat het partikulier
initiatief in dezen onmachtig is . Dit middel wenscht
dus ons Bestuur allereerst to beproeven, to liever
omdat zoodoende de kaarten joist komen zullen in
de handen van hen, die daarvan gebruik moeten
maken of in de gelegenheid zijn, het gebruik door
anderen to provoceeren,
Ons Bestuur is in overleg getreden met den hoogleeraar Lampreeht to Leipzig, die als voorzitter van
den Historikertag de leider is der geheele onderneming. Ook met den directeur van het Topographische bureau to 's-Gravenhage wend mondeling
overleg gepleegd ; hij bleek voor het plan, welks
belang hij wel inzag, gunstig gezind .
Het voornemen is nu , om in aansluiting bij de
Duitsche kaarten en geheel op dezelfde wijze eon
stel van 30 kaarten to doen vervaardigen in 00
exemplaren . De kosten daarvan zijn begroot op
f 3 .000, to verdeelen over zes jaren . Aan 14 historisehe genootsehappen en aan de 11 r~~jksarchivarissen wordt flu hierbij hot verzoek gericht , om gedurende zes jaren f 20 .-- per jaar voor dit doel to
willen besehikbaar stellen . Zijn deze bijdragen verkregen , dan zal aan Z . Exe . den Minister van Binnenlandsche Taken het verzoek gericht worden, om
de verlangde 30 kaarten to doen vervaardigen op het
Topographische bureau van het Ministerie van Oorlog .
Door zulk eene opdracht zal eene goede en goedkoope
uitvoering verzekerd zijn ; in opdracht van partikulieren
worden doorhet Topographische bureau natuurlijkgeene
werkzaamheden verricht . Moeht tegen de verwachting
aan de vereischte som eon klein bedrag ontbreken,
dan mag men hopen, dat hot Rijk dit zal aanvullen .
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De 2 deelnemeude genootsehappen en archieven
zouden voor hun abonnement ontvangen elk 17
exemplaren van de kaarten hunner provincie en 2
volledige stellen kaarten , terwj1 100 volledige exemplaren voor het Rjjk zouden gereserveerd worden .
Deze verdeeling is natuurljjk slechts zeer voorloopig
en zal veranderd moeten worden, naar gelang de deelfleming van lokale genootsehappen dan wel die van
genootsehappen van algeiieene strekking de overhand heeft . De definitieve verdeeling zou aan ons
Bestuur kunnen overgelaten worden . Elk genootsehap
of arehief zou volkomen vrj zjjn in de uitdeeling
4jner kaaren aan belangstellende deskundigen, hetzjj
gratis, hetzij voor een kleinen prjs . Ook de beantwoording der vraag, hoe het best de medewerking
van lokale deskundigen verkregen en opgewekt kan
worden, b1jft aan het bestuur van ieder genootsehap
en aan elken archivaris overgelaten . Natuurljjk is
het Historisch Genootsehap bereid, zich voor de genoemde som to abonneeren en verder om de bjjdragen to innen en eventueel als subsidie aan het
Ministerie van Binnenlandsehe Zaken over to waken .
Ook de 4jksarehivaris in Utrecht is bereid gebleken
zich to abonneeren .
ilet Bestuur ziet met belangstelling de antwoorden
op zone vraag to gemoet.
Ret Bestuur van het Historisch Genootschap,
B . J . L . DE GEER VAN JUTFAAS,

Voorzitter .
S . MULLER Fz.,

Secretaris .
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-- Een gelegenheidspenning van J . M . Lageman,
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J. J. de Geer van Oudegein . Notice genealogique concernant la famille De Geer .
E . G i e 1 k e n s . Au Roi . (Un danger social) .
J. J. G r a a f. De H . Nicolaas in het folklore .
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Van d e r L i t h . Het krankzinnigen-wezen in het
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E . v a n L o o n . Het grondreglement voor de waterschappen in de provincie Groningen, 1e stuk .
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Bijdr. en Meded. XX .
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Van het Gemeente-bestuur van Edam .
Verslag van het museum van de oprichting tot 1
Januari 1897 . (2e druk) .
Inventaris van het Oud-archief der stall Edam .
Van de Koninklijke Bibliotheek to 's-Gravenhage .
Verslag omtrent den toestand der Koninklijke Bibliotheek in 1897 .
Catalogue van de Pamfletten-verzameling . . . . door
Dr. W. P . C. Knuttel. II , 2.
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Bibliotheek en den Directeur van
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Ode
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Van het Gemeentebestuur van Utrecht .
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Verslag van de gasfabriek der gemeente Utrecht
over 1897 .
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Van de Comissie voor het Leeskabinet
to Rotterdam .
39ste Jaarlijksch Verslag .
Van de redactie van De Katholiek .
De Katholiek . Jaargang 1898 .
Van het Limburgsch Provinciaal genootschap

voor geschiedkundige wetenschappen, taal
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Limburgs Jaarboek . V, 1--3, 4 .
Van het Indisch Genootschap to
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Verslag der Vergaderingen van December 1897
October 1898.
Naamlijst der Leden (Mel 1898) .
Van het Koninklijk Oudheidkundig genootschap to Amsterdam .
Jaarverslag. 1898,
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Catalogue van 188 .)
Van de vereeniging Flehite to Amersfoort .
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Van den Academischen Verein der
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The Canadian antiquarian and numismatic Journal,
Third Series I, 2 3 .
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Division of biological Survey .
Bulletin n° 9-11 .
Report of the Secretary of Agriculture . 1898.
Yearbook 1897.
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Van de Holland-Society of New-York .
Yearbook . 1898.
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180 .
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Mitiae (accedunt quatuor
poemata laudata) .
Afd . Natuurkunde . Verslagen. Deel VI.
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LIV
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Beitrage zur Kunde Steiermarkischer Geschichtsquellen . 28er Jahrgang .
's-G r a v e n h a g e . Koninklijk Instituut voor de land-,
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,
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Mittheilungen . 189 , 1897.
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Cartulaire d'A iighem .
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Mittheilungen . V, 1 .
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M u n s t e r . Verein fur Geschichte and Alterthumskunde Westfalens .
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Liber dissencionum archiepiscopi Coloniensis .
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IIENRIC VAN ARNHEM'S
KRONYK VAN HET FRATERHUTS TE GOUDA
MEDEGEDEELD

DOOR

DR . A . H . L . HENSEN .

Ofschoon het bljkbaar in de bedoeling van den
kronijksehrjver heeft gelegen de gesehiedenis van
het Fraterhuis to Gouda tot op zone dagen voort
to zetten, is slechts een deel daarvan, de twaalf
eerste hoofdstukken , tot stand gekomen , of wel het
overige ging verloren . De titel , welken ik boven het
bewaard gebleven deel van de kronyk meende to
mogen plaatsen, is ontleend aan het twaalfde hoofdstuk, waar de schrijver het reeds behandelde met
die woorden samenvat. Yreemd genoeg bleef het
bestaan der kronyk verborgen voor Dr . Vorstman,
die een aantal hoogst belangrjke stukken betreffende
het Goudsehe Fraterhuis in het Nederl. Arch, voor
Kerkel . Gesehiedenis van Kist en Royaards (Deel
-v-IT blz .
--1 7) heeft gepubliceerd . Als verklaring
kan mogelijk dienen dat de kronyk schuilt in het
laatste katern van een niet vol geschreven register,
kopieen van fundatie-, privilege- en rentebrieven
bevattende. Die dokumenten zijn door Dr . Vorstman
zoo volledig afgedrukt en zorgzaam toegelicht, dat
daarvan hier geen verdere melding behoeft to worden
Bijdr, en Meded . XX .
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gemaakt.

De allereerste geschiedenis der Goudsche
stichting wordt daarentegen slechts sober in boven
gemeld artikel besproken ; wij vinden
alleen vermeld dat „sedert 142
geweest zijn ;

op

blz .

73

eaters en rectoren

1 Bernard Lochem, 2 Hendrik Erp,

3 Johannes Goch , welke

to samen ook de eerste

bewoners van het Collatiehuis schjnen geweest to
zijn, 4 Hendrik van Aernhem" .
(lit dezen volzin
blijkt, dunkt mj , dat de bekwame en ijverige geschiedvorscher

onze kronyk niet

onder

de oogen

heeft gehad, daar hij antlers meerdere en juistere
aanwjzingen zou gegeven hebben .
Wel is het bestaan der kronyk daarentegen bekend aan den geschiedschrijver van het

to

Gouda" Dr . L. A . Kesper .

Gymnasium

In het ten vorige

jare verschenen eerste gedeelte zjner monografie,
dat gewijd is aan de geschiedenis der Goudsche
paroehie-school, waaruit later het gymnasium voortkwam, had hij de betrekkingen vast to stellen, waarin
de Fraterheeren tot die school en het onderwjjs,
daar gegeven, hebben gestaan . De berichten, welke
betreffende deze .relaties bij Walvis en andere stadsbeschrijvers werden gevonden , waren oppervlakkig
en onvertrouwbaar ; zoo mogeljjk moesten de bronnen
zelf opgespoord worden .

Dr. Kesper trof een meer

gezag hebbend zegsman aan in den schrijver van
onze kronyk .

De helaas ! nog to spaarzame be-

richten betreffende het onderwijs door de Fraterheeren
gegeven, vonden derhalve op blz . 23 eon plaats in
bet boek, en in Bijlage XVII werd nog afzonderljk
gewezen op de beteekenis dezer kronyk voor de
oudste geschiedenis van het Goudsche Fraterhuis .
Aan genoemden schrijver danken wij derhalve de
kennis van hot bestaan dezer geschiedbron , terwjl
hot bestuur van de Goudsche Librye ons op hoogst
welwillende wjze in de gelegenheid stelde, een
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afschrift to semen van het origineel , dat onder n° .
9 1 aldaar wordt bewaard .
De kronyk is geschreven op papier, met dies
duideljken en krachtigen letter, welke nagenoeg al
de geschriften kenmerkt, in den kring der Broederschap van G. Groote ontstaan . Ofschoon kopieen,
in het register met dezelfde hand geschreven , ons
brengen tot den tijd waarin de kronykschrjver 4jn
verhaal heeft opgesteld , zou ik toch niet durven
beslissen dat wij in dit H. S . een autograaf voor
ons hebben . Daarentegen is aan geen twijfel onderhevig wie de kronyk heeft opgesteld ; in bet eerste
hoofdstuk noemt zich de schrijver Hendrik Gljsbertszoon van Arnhem, eertijds procurator van Hieronymusdal to Delft, en in 1483, toes hij zijn verhaal begon
op to stellen, rector van bet ,,collaciehuys van
since Pauwels binnen der Goude", in de Spieringstraat gelegen . Naar kronykschrjjvers-trant acht hij
zich niet streng gebonden, aan de tijdsorde der gebeurtenissen, maar begint zijn verhaal met bijzonderheden over de schaarste van levensmiddelen in
1483 en de daaruit gevolgde waarde-verandering van
het geld . Eerst dan gaat Hendrik van Arnhem tot
zijn eigenljjk onderwerp over.
Naar het ontstaan van het Goudsche Fraterhuis
had hij, geen ooggetuige 4jnde, een vlijtig onderzoek
ingesteld en bevonden, dat het aanvankelijk in bezit
was geweest van een Tertiarissen-convent to Gouda,
dat onder beseherming van den H . Gregorius stond .
In 1419 warm echter deze kloosterlingen uit convent
en stall vertrokken, om zich in het nabjgelegen land
van Steyn op een ruimer erf to gaan vestiges . Tevens
hadden zij den derden regel van St . Franciscus verwisseld met den kloosterregel van den H . Augustinus,
en wares aldus de stichters geworden van het bekende klooster der Reguliere kanunniken Emmaus .
1~
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Hunne bezittingen in de stall waren ten gelde gemaakt, en alles was in wereldljk eigendom overgegaan,
behalve een oud huffs in de Spieringstraat gelegen
en waartoe ook een klein erf behoorde, dat de
mooning was geworden van een Goudschen priester,
Dirk Florisse geheeten .

Deze had in 142

dit huffs

en zone verdere bezittingen vermaakt aan het Kapittel
van Sion onder beding dat de regulieren op de
feestdagen in den namiddag eene gemeenzame geeste1 jke toespraak zouden houden, eene zoogenaamde
collatie, welke manier van prediken in de traditie
ook van hun orde lag.
Tot het jaar 1438 was de verplichting dezer fund
datie vervuld door kloosterlingen nit het naburige
Emmaus ; toen trof echter Gouda een ramp, welke
in die dagen niet ongewoon was : een vreesselijke
brand brak uit en legde het collatie-huffs met nagenoeg
de' gansche stall in de rich . Wel had het Kapittel
van Sion na dit onheil zorg gedragen voor den wederopbouw, dock de fondsen, aan de fundatie verbonden, waren daarbij vervreemd . Niettemin hebben
de regulieren van Steyn nog vijf jaren lang hunne
collatie in Gouda komen houden, tot het jaar 1443,
toen zij volgens bepaling der fundatie het huffs met
toebehooren wederom overdroegen op de H . Geestmeesters . Deze hebben op bun beurt gedurende de
twee volgende jaren getracht het collatie-huffs in
stand to houden, door beurtelings versehillende priestess tot prediken uit to noodigen ; niet immer waren
zij daarin geslaagd , en wjjl bovendien de uitvoering
van het testament niet langer aan eene vaste corpoj
ratie was toevertrouwd , dreigde de stichting geheel
ten onder to zullen gaan . In dezen nood richtten zich
de H. Geest-meesters tot den rector van Hieronymusdal to Delft, Hendrik van Erp, en verzochten
hem de zorg voor de collaties aan zijne broeders to
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willen toevertrouwen , die aldus ook in de gelegenheid zouden komen zich binnen Gouda to vestigen .
Aan dit verzoek heeft de Delftsche rector voldaan,
zoodat 144

als hat stichtingsjaar van hat Goudsche

Fraterhuis moat beschouwd worden . Eerst vale jaren
later echter is dit huffs, dat nu aan den H . Paulus
ward gewjd, door de Broederschap erkend en bij
haar aangesloten .

Van Erp had derhalve in daze

op eigen verantwoordel kheid gehandeld , zich wel
bewust dat hat aanvaarden der nieuwe stichting,
geheel ontbloot van fondsen en op een ongunstig
terrain gelegen , de goedkeuring van een deal zij per
moor voorzichtige medebroeders en eveneens van de
congregatie, in colloquium vergaderd, niet zou wegdragen . Aldus had hj getracht de brooders voor een

fait

accompli to stellen, en hoewel dit gelukte, bleven

de onaangename gevolgen van daze eigenmachtige
daad niet nit : twist en partijschap onder de Fraterheeren van Delft, welke door den kronykschrjver,
die toen reeds to midden van hen vertoefde, in alle
bjjzonderheden zjjn aangeteekend . Van Erp kostte
hat zijn Delftsch rectoraat, want niet ten onrechte
oordeelden de overstep van Zwolle , Hattem en den
Bosch, die tar bemiddeling waren overgekomen, dat
dit offer voor hat herstel der vrede moest gebracht
worden, en hj zelf de door hem aanvaarde task behoorde to volbrengen .

Joannes van Lochem, die

nog slechts eon jaar met hot bestuur van hat Goudsche huffs was belast, word derhalve daarvan ontheven,
on Hendrik van Erp tot tweeden rector aangesteld .
Gedurende de jaren 144 -14 0 heeft doze in zone
nieuwe werkkring stand gehouden, maar nog had de
Goudsche stichting goon vaste wortelen geschoten,
toen hij in hot jubeljaar 14 0 als pelgrim naar Rome
vertrok om zich vervolgens in de orde der Franciscanen to begeven .

De derde rector, Joannes van
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Goch, was niet zooals zone beide voorgangers uit
Hieronymusdal afkomstig, maar uit hot Fraterhuis
van Amersfoort . Zen bestuur valt in de jaren 14 1-14 4 . Het waren jaren van een kommerlijk bestaan,
en tot overmaat van ramp werden zijne medebroeders
met langdurige en kostbare ziekten bezocht, zoodat
hij ten laatste alleen in hot huffs overbleef, maar
toen ontzonk ook hem de mood en begaf hij zich
naar elders . Bij zijn vertrek kwam hot collatie-huffs
op nieuw onder beheer van de H . Geestmeesters .
Hot huffs in de Spieringstraat stood thane van een
ieder verlaten, totdat hot gilde der zeemwerkers
zich erover ontfermde en een bewaker aanstelde,
terwjjl de paten van hot naburige sint Magdalenaklooster, eveneens uit eigen beweging, voor hot houden
der collation zorg droeg . Twee maanden lang hield
doze toestand aan, totdat hot Colloquium to Zwolle,
aangezocht door de burgerij van Gouda, na veel
aarzelen besloot nogmaals een proof to nemen . De
rector van Delft, door hot Colloquium met de zeaangelegenheid belast, meende flu eon zeer geschikten
overste to hebben gevonden in den persoon van een
zijner brooders, Joannes Foppense, want doze was
uit Gouda geboortig, en zou hierom eerder op
ondersteuning mogen rekenen dan een vreemde . Het
bestuur van dozen vierden rector heeft echter slechts
ongeveer een jaar -- van 20 Aug . 14 4 tot hot einde
van 14
- geduurd . Ooze Kronykschrjjver, die in
hot tiende hoofdstuk hot karakter van den man good
heeft geteekend, erkent dat hij zone stadgenooten
tot grootere weldadigheid wilt to stemmen , maar
geeft tevens de bewjjzen dat de gave van bestuur
hem geheel ontbrak . Van de communiteit, welke
door hem ale overste moest geleid worden, vervreemdde hij zich door in nauw verkeer to treden
met een Benedict Jn, die to Gouda, due buiten zijn
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klooster, vertoefde .

Deze wilt den lichtgeloovigen

Foppense door voorspiegeling van hooge waardigheden tot de gelofte to brengen om zelf in de Benedictijner-orde to treden, en maakte hens onderwijl
eene vicarie afhandig, waarover de rector van Gouda
volstrekt geen beschikking had,

wilde

men de

stichting niet aan algeheele vervreemding prijs geven,
dap was een snel en krachtig handelen noodzakelijk .
Ilendrik van Arnhem, de schrijver onzer kronyk,
die tevens werd bestemd om het rectoraat over to
nemen, kreeg alzoo van zijn overste in last een
nauwkeurig onderzoek in to stellen naar den omvang van het ingeslopen kwaad, en volgens bevinding
van taken de noodige maatregelen to treffen . Daartoe
werd evenzeer beleid als geestkracht gevorderd .
De ontslagen overste was ten uiterste verstoord
over de gevallen beslissing, en poogde nu

--

onedel genoeg ! - zich to wreken op de arme stichting door niet alleen het geld terug to vorderen,
dat hij zelf had ingebracht, maar ook de aalmoezen,
welke gedurende zijn bestuur aan het Fraterhuis
waren gegeven . Door inschikkeljkheid van den
nieuwen rector kwam niettemin eene overeenkomst
tot stand . Hendrik van Arnhem, dien wjj uit zijn
kronyk leeren kennen als een minnaar van ge11
strenge armoede , - men raadplege slechts in
het naive verhaal van de ontbering, welke de Goudsche broeders met zooveel gelijkmoedigheid doorstonden ! -

toonde ook bij deze gelegenheid den

waren geest van onthechting to bezitten . Niettegenstaande zjjn jeugd beloofden de overstep zich veel
van hem voor de toekomst .

Ten bewijze strekke

dat zij reeds in het eerste jaar van zjjn bestuur tot
eene beslissing kwamen, welke reeds zoo lang was
uitgesteld ; op het Colloquium, to Zwolle in 14
gehouden, hebben z~j het Goudsche Fraterhuis eindel jk

$
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bij de Broedersehap geincorporeerd . Ilet verhaal
reikt niet verder, antlers zouden wij bevinden dat
de vijfde rector aan deze verwachtingen ten voile
heeft beantwoord, dat hij met recht zich den tweeden
stichter mocht noemen . Deze voorspoedige ontwikkeling last ons des to meer betreuren, dat slechts
een deel van het eenvoudig en trouwhartig verhaal
tot ons is gekomen .
A . H . L . II .

DE PRIMO ORTU ET SUCCESSU DOMUS CLERICORUM
IN GOUDA .

§ l . Benedicta gloria Domini de loco sancto suo
ut confiteamur Domino quoniam bonus, quoniam in
seculum misericordia ejus. Et benedicat anima mea
Domino in omni loco dominacionis ejus, et precipue
in hoc nostro . Ego H e n r i c u s A r n h e m, sacerdos
indignus , frater domus clericorum in D e 1 f f, hujus
domus collacionis sancti Pauli rector humilis et immeritus, juxta exilitatem ingenioli mei in rudi stilo ad
noticiam dandam aliqualem posteris nostril ista collegi ; qualiter scilicet hec nova domus primordialiter
orta sit, et deinde usque ad hunt statum multis et
variis periculis et amfractibus , grout percipere potui,
Deo miserante deducts. Ad ipsius honorem beatissime
virginis Marie , sancti Pauli patroni nostri et omnium
sanctorum, in anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo tercio ista conscripsi .
In quo anno et duobus precedentibus fuit magna
karistia in omnibus que ad victum et amictum
hominis requiruntur, ultra terciam partem supra solitum,
et maxime in frumentis . Emebatur enim chorus tritici
pro triginta duobus florenis Renensibus , et siliginis
interdum non multo minus . Et omnia frumenta vene-
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runt ex A m s t e r d a m m i s .
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Et propter guerras et

discordias regis Francie et duels Austrie , que in anno
precedents pacate suet ') , ex Francis nulls a) Erin
menta ad nos poterant deduci . In

hiss eciam predictis

annis et tribus vel quatuor precedentibus tots H o 11 a n d i a propter magnas parcialitates 2 ) turbata fait
non mediocriter ; its quod durante ista parcialitate et
invalescente multe vile destructe suet et exuste et
opida omnia principalia omnino depauperata per exactiones et alia tributa. Ipsa bona terra H o U a n d i e in
magno periculo substitit pereundi, et omnes homines,
tam spirituales quam eciam seculares , in maximis
stabant angoribus, nescientes quid boni finis omnipotens Deus purgatis peccatis eliceret . Preterea eciam
sciendum quod in eisdem annis in tantum crevit
valor pecuniarum tam in auro quam in argento ut
eciam terciam partem consueti valoris excederent .
Nobile namque Eduardi valebat quatuor florenos Renenses cum medio, computato hoc floreno Renensi,
ut eciam in posterum , pro quadraginta grossis ; item
nobile Henrici quatuor florenos Renenses ; item
corona regis Francie antiqua pro floreno Renensi
et 1
stuferis ; item Leo pro 4
stuferis ; item
Petrus 2
stuferis ; item florenus R.enensis aureus
pro 31 stuferis, et sic de aliis.

Pagamentum veto

argenteum similiter excrevit ut stoterus Anglicus
valeret tree stuferos, et stuferus dictus Philippi duds
Burgundie albus tree grossos, et niger duos . Similis
crescentia fait in singulis per istam superexcrescentiam singulorum ut prehabitum est . Ad karistiam
temporum operata est iniquitas nostra que miseri-

a) In het H . S. ulla .
1) Vredesverdrag van Utrecht, in l482 tusschen Lodewijk XI
en Maximiliaan van Oostenrijk gesloten .
2) Partijschappen der Hoekschen en Kabeljaiwschen .
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cordem patrem nostrum Deum ad hoc incitavit ut sic
purgaretur peccatum parcialitatis H o l l a n d i e ut pocius
hic puniamur temporaliter in tribulacionibus quam
suppliciis deputemur eternis . Justicia enim summi
et equissimi judicis aliter judicare non potest quam
opera nostra merentur, nisi misericordia ejus superexaltet judicii acerbitatem et ira omnipotentis patris
in mansuetudinem convertatur et relinquat nobis post
se benedictionem .
Sit igitur benedicta gloria Domini de hoc loco suo,
quern non solum nobis ac predecessoribus nostris de
thezauro infinite bonitatis sue ad serviendum sibi,
sed ohm ante nos ac nostros, ut investigacione diligenti didici, eciam aliis preordinavit. A multis namque annis devoti patres et fratres, qui monasterium
Regularium in terra de Steyn inceperunt et fundaverunt, deguerunt in hoc loco sub regula beati F r a ncisci, que tercia dicitur, in magna paupertate, habentes pro patrono domus sanctum G r e g o r i u m, 1 ) Non
tamen erat aliquis locus hic conservatus . Quod, ut
conjicimus, pro signo nobis est quod manere in hoc
loco non predisposuerunt . Idcirco propter angustiam
loci , quid grandeur rem intendebant , extra opidum
Goudense, quo nunc sunt in predictum locum terre
de S t e y n, se transtulerunt anno Domini 1419,
vendentes majorem partem aree in qua manere solebant per partes ad manus diversorum secularium,
excepts una antiqua domo cum parva area, quam ab
ipsis Regularibus emit quidam devotus sacerdos, dominus The o d r i c u s F l o r e n c i i, nacione Goudensis . Qui et earn posteaquam emit inhabitavit quousque in anno Domini 142 ipsam domum predictum
resignavit capitulo canoiiicorum regularium in d e n
1 ) Van deze eerste voorloopige vestiging to Gouda wordt noch
door Walvis, noch door Romer melding gemaakt,

VAN HET FRATERHUIS TE GOUDA .

11

Hem prope Scoenhoviam, in Sion prope Delff,
et in terra de S t e y n extra G o u d a m, ut diebus festivis
fieret collacio post vesperas pro communi populo istic
advenienti, ut in duobus instrumentis resignacionis
hujusmodi lucide declaratur, que post ista copulate
sequuntur et aunt prima in ordine de omnibus . I )
§ 2 . Per multa et longs tempora a Regularibus
ipsis , aut patribus sive fratribus eorum , sea aliis
quibuscumque devotis collacio secundum fundacio
nem continuabatur usque in annum Domini 1438,
quo pene totum opidum Goudense miserabili ac
permaximo ineendio destrueretur . In quo eciam heo
domus predicts illo incendio similiter devastate et
ad nichilum redacts eat . Sed qua bonum non erat
locum sic exustum desolatum et inanem dimittere,
ex capitulo predicto cui domus commissa fuit quidam, divino spiritu ducti, domum rursum novam post
incendium construere et erigere ceperunt ; non ex
eorum pecuniis et expensis , sed quia vendiderunt
redditus vitales cuidam presbytero ex ordine Johannitarum ad summam quindecim scutorum Philippi
juxta numerum quindecim scutorum, que prefatus
dominus T h e o d r i c u s fundator assignaverat huic
domui in perpetuis redditibus pro ipsius domus conservacione . Till eciam boni et providi viri propter
structuram quam inceperant complendam vendiderunt
eciam tune unam parvam domunculam, sub tecto a)
factam a parte boreali super agues protensam , uni
devote virgini nomine Supine , que illam inhabitavit
honesta conversacione usque in annum Domini
14 3 , quo eam domunculam ab ipsa emimus pro red-

a) In het H. S, de sub tecto .
1) Deze akten zijn in bet oorspronkelijk Latijn en in hear
geheel medegedeeld door Dr . Vorstman in bet Nederl . Arch . v .
Kerkgeschiedenis . VII blz, 74-7 .
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vitalibus, scilicet septem scutorum Philippi,

de quibus ei propter mortem infra primum annum
contingentem nichil dedimus .

Istam domunculam

remoto pariete medio accepimus in amplificationem
domus collacionis . Et est nunc hoc spacium in ventre
ecclesie in parte aquilonari ab occidente

a) a

muro extremo super aquas usque epistilia inclusive,
b) usque altare sancte Elizabeth .
§ 3 . Domus, sicut prefatur, post incendium reedificata stabat in loco qui nunc est ventrr sive navis
ecclesie nostre, protendens se a plates in occidente usque ad chorum qui in anno 73 constructus
est, in longitudinem videlicet, in latitudinem infra
epistilia protensa . Itaque in boreali parte, sicut dictum est, stabat ills domuncula virginis prefate , ultra
quam edam erat ab altari good nunc est sancte
Elisabeth usque ad predictum chorum .

Erat similis

products domuncula ad usum fratrum ad coquinam
primum et postea ad vestibulum ut infra patebit .
Et in parte meridionali erat pallacium sive vacuus
locus extenders se in longitudinem domus . Cujus
spacii sive pallacii nunc una pare est in ventre ecclesie
nostre ad partem lateris meridionalis extra epistilia,
extenders se a plates usque (ad) chorum inclusive,
turn usque ad parietem extremum ecclesie nostre ;
alters vero pare est transitus protendens se usque
ad chorum .

Retro istam domum principalem cum

domuncula in boreali latere protensam et loco vacuo,
ut prehabitum est, (preditarn) erat ortus sive area
in totali amplitudine sicut domus principalis et ills
domuncula annexa ; et locus vacuus sive palacium
sirniliter in amplitudine comprehendebat (?), extenders
se in longum usque ad aquas ; attento illo good iste

a) a[m]pl[u]m ?
b) in long[u]m?
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ortus sive area in posterioribus quasi rotunda erat et
non quadra, veluti modo videri posset in muro domus
ibidem fundate .
In ista domo juxta morem et ordinacionem fundatoris fiebant collaciones per supradictos Regulares aut
fratres eorum usque ad annum Domini 1443 quo
prior Regularium in d e n H e m, pater N i c o l a u s
W i t et prior in terra d e S t e y n, pacer o h a n n e s
N i c o 1 a i, ex pane capituli generalis resignaverunt
domum predictam cum omnibus suis juribus et singulis attinenciis ad manus magistrorum sancti Spiritus
opidi G o u d e n s i s, sicut ostendit copia litere que invenitur in tercio ordine literarum domus I) . Et postquam domus ad magistros sancti Spiritus devenerat
non poterat semper bene haberi qui collacionem
juxta voluntatem fundatoris faceret, quia nunc iste
nunc ille nunc alius preerat domui ad collacionandum , et non erat qui rem ad cor gereret ; ita ut
pene devoluta fuisset contra et preter intencionen
fundatoris ad mnnum secularem et sic fieret quasi
desolata . Multi namque instabant bane domum habere
ad possessionem, tam vicecurati ecclesie G o u d e n s i s
et eciam alii , seculares scilicet militares, magnas
instancias ad hoc faciendo ; eciam similiter terminarii aliqui idem querebant pro mansione sua . Sed
Dominus, qui in eterna sua predisposicione hunt
locum preordinavit pro statu clericorum ibi permansuro, post varios anfractus et diversas mutaciones
ac eciam mutaciones custodivit eum , ne ab aliis
occuparetur quam hiis pro quibus eum in finem
reservaverat usque in annum 144 , dum quidam
dominus H e n r i c u s E r p, rector domus clerico-

1) Deze resignatie is volledig en in den oorspronkelijk vorm
medegedeeld door Walvis, Beschr. v. d . Goude, II 140, 141 .
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rum in D e 1 f f , vane mutacioni hujus loci compasses, quia res sibi de future magno bone cordi erat,
rogatus a magistris sancti Spiritus intendebat Deo
juvante in hoc loco ad instar sue domus D e 1 f e n s i s
fundare et ordinare domum clericorum . Quod tamers
(neque) incipere neque perficere poterat absque consensu patrum de colloquio et fratrum suorum in
D e 1 f f , qui omnino ad hoc contrarii erant eo quod
intendebat disponere in hoc loco pro rectors dominum
Cornelium filium Cornelii, qui postea multis
annis rector factus domum D e 1 f e n s e m egregrie
rexit et in hoc loco de suis fratribus have congregacionem non sine labors fundavit ut infra patebit .
§ 4 . Istis non obstantibus dominus H e n r i c u s
E r p prefatus intencionem seam nitebatur ad finem
usque producers, quamvis non bone potuit . Sub spe
tamers intencionis sue prosequende postquam locum
invisit et locutus fuit cum magistribus sancti Spiritus et
aliis bonis viris, omnem nisum suum ad hoc convertit
ut istam domum acceptam erigeret in domum clericorum ; quod tamers fecit sine scitu patrum de colloquio, gees in hoc satin offendit . Ordinavit tamers
cum consensu interpretative fratrum domus sue seniorem sacerdotem sue domus dominum B e r n a r d u m
L o c h e m a) , egregium predicatorem , in hunc locum
ut ipso collaciones faceret . Qui dominus B e r n a r d u s
quia vere b) obediens fuit obedivit sue rectori sine
multa contradicione , faciens collaciones populo valde
gratas et acceptas , habens expensas pro denario sue
aped confessorem conventus s a n c t e M a r g a r e t e,
quia in ista demo non erat qui sum reciperet atque
pasceret, donec post aliqua tempera, cum idem dominus
a) Op den rand : B e r n a r d u s L o c h e m, primes rector misses
a Delff.
b) In hot H . S. verus .

VAN HET FRATERHUIS TE GOUDA, 1
H e n r i c u S prefatus, ut speratur, quod a Deo acceperat
quod intendebat effectui mancipare vellet cum intencione ordinandi predictum dominum C o r n e l i u m in
rectorem hujus loci, factum est magnum murmur fratrum in D e l f f et grande disturbium in dome D e 1f e n s i, quod ego H e n r i c ups , qui hec scripsi, oculis
meis conspexi : qualiter quidam valde pauci ex parte
rectoris favebant n) ad promocionem hujus loci propter
frustum quern inde sperabant b) postea venturum ;
e contrario vero alii fratres majori numero , quibus
adherebant quinque vel sex laici fratres domus,
omnino ad hoc consentire nolebant, eo quod valde
pauperes tune fratres D e 1 f e n s e s erant et propter
alia que non est necesse his recitare . Ita ut - fratibus
inter se periculose dissentientibus, sine pace et caritate
viventibus - secrete, nemine vel paucis in demo
nostra D e l f e n s i scientibus, dominus B a r t h o l om e u s procurator domus perrexerit C) ad patres
nostros in Z w o 11 a et D a v e n t r i a 1), referendo eis
materiam scismatis fratrum . Venerabiles autem patres
illi , quia circa festum Pasche erat - ut estimo (?) d)
post quod statim colloquium patrum erat futurum,
industriose rem differebant , scribentes domino H e nr i e o literam : ut medico tempore quiesceret dopes
post colloquium ipsi vel alii, ad hoc in colloquio
a) In het H . S . favebat .
b) In het H. S, sperabat .
c) In het H . S . perexit.
d) In het H. S, estio.
9) De overstep der huizen van Zwo 11 e, Deventer en lie r on y m u s b e r g bij H a t t e m hadden een bijzonder refit van toezigt
over hunne medebroeders . De overste van het Zwolsche Fraterhuis
genoot na den deed van Florentius Radewijns het rneeste gezach
en aanzien onder de broederschap ; van char ook dat Zwolle veer
de jaarlijksche bijeenkomst - het z, g, colloquium - werd gekozen .
D e 1 p r a t, Verhandeling over de broederschap v . G . Groote . 2de
druk blz. 249 .
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deputati , possent venire et omnia in melius disponere .
Venerunt igitur post colloquium in D e 1 f f venerabiles
patres dominus T h e o d r i c u s H a r x 1 ), rector domus
clericorum in Z w o 11 i s, dominus R u t g e r u s, rector
domus Montis saneti Iheronimi 2 ), et dominus
J o h a n n e s K a l k e r, rector domus clericorum in
B u s c o d u c i s, singula bene perlustrantes , sedata a)
discordia, ordinaverunt in hujus loci nostri rectorem
predictum dominum E r p b) , ut qui consilium dederat
ferret ipse auxilium, addentes ipsi de fratribus illius
domus D e 1 f e n s i s duos clericos 3), suns fautores,
scilicet Thomam Aernhem et Paulum Veris
cum uno juvene clerico, acceptato tamen in D el ff,
J a c o b o T r a j e c t i . Et pauca utensilia dabantur
istis qui ad hunc locum fuerant ordinati , sed non
sine murmure fratrum, maxime laicorum, qui hubc
domui parum boni favebant . In domo autem D e 1f e n s i ordinaverunt predicti patres in rectorem
dominum B a r t h o 1 o m e u m, procuratorem domus,
virum strenuum , devotum et valde humilem .
§ . In nomine Domini , a quo omne bonum
quamvis nobis occultum . Anno ejus millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto venerunt primitus
ad hunc locum possidendum dominus H e n ri c u s
E r p, presbyter, rector, et T h o m a s A r n h e m senex
valde , clericus P e t r u s V e r i s bene annosus et
J a c o b u s T r a j e c t i junior . Clerici inceperunt hic
a) In het H . S. cedata .
b) Op den sand : H e n r i c u s E r p, secundus rector est missus
a D e 1 f f per visitatores .
1) Dirk van Herxen, van 1424-14 7 ,,het eminente hoofd der
moderne devoten". A c qu o y, Klooster van Windesheim, I blz . 238 .
2) to Hulsbergen bij H attem .
3) Tot de communiteit der Fraterheeren behoorden zoowel
priestess (patres) als geestelijken, die slechts de lagere wijdingen
hadden ontvangen (clerici), en leekebroeders (fratres laici) die
volstrekt geen wijding bezaten .
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fundare cc ngregaeionem elericorum in magna paupertate sine nummis alicuj.u s estimacionis cum paucis
utensilibus , in D e 1 f f receptis , scribentes pro precio,
et ea agentes que nostre discipline suet prout in
p e 1 f f pries positi fuerant edocti, cum valde tenui
victu stantes et parse viventes quia non habebant uncle
(redderent) . Istis fratribus commendabant magistri
sancti Spiritus altare sancti Spiritus cum missis et
oneribus suis, ut per salarium missarum et oblacionum
eo posies habundarent ad subsidium Victus et amictus .
Et iidem magistri sancti Spiritus ex pietate duxerunt
in usum ut ipsis darent a) et nobis annuos redditus
quos fundator dominus T h e o d r i c u s F 1 o r e n c i i
ad bane domum dereliquit, scilicet : quatuordecim scuta
Philippi quibus eciam domum dotavit ; et solverunt
nichilominus magistri sancti Spiritus pro tempore
usque (ad) nostra tempora illi Johannite 1 ) neon redditus vitales quoad vixit . Ex hint et deinceps altare
predictum fratribus nostril et nobis mansit in officio,
ut ex longitudine temporis quodammodo incorporatum
videatur domui nostre , nude plura postea videbimus .
Dominus eciam H e n r i c u s, rector prefatus , quia
erat vir bene facundus, conspicuus, industries et graciosus, fecit tune deinceps collaciones populo valde
gratas quia graciam verbi habuit, et quotidie proficiens
cepit quinque vel sex cellulas construere pro se et suis
supra sollarium domes pro receptaculis personarum
adventancium . Cui advenerunt in sequenti tempore
tres vel quatuor clerici satin ydonei, quorum primes
vocabatur A d r i a n u s d e M e r a ad omnia industries
que penna fieri possunt ; alias dicebatur T h e o d r i c u s
de loom, ,terciusMatheus de IRotterdammis
et quartus F r e d r i c uu s F e y s o n i s . Cum hiis cepea) In bet H . S. dabant .
1) Zie § 2, pag . ti
Bijdr . en Meded . XX.
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runt instruere congregacionem clericorum et vivere
secundum modum nostrum consuetum, in magna paupertate scribentes pro precio , ut supra dictum est . In
isto tempore vel circa G e r a r d u s quidam N y c o l a i,
unus de potencioribus opidi et vicious poster, cum
uxore sua dicta A e f f delegaverunt hiis primis patribus calicem argenteum deauratum, in pondere viginti
novem loot argenti, et eciam addiderunt unam libram
grossorum monete F 1 a n d r i e in pecuniis, pro quibus
predicti obligaverunt se et suns sequaces in perpetuum
ut in salutem animarum G e r a r d i predicti et axons
ejus et omnium pro quibus desiderabant a) in singulis
spoil celebrarent viginti quinque missal . Ista sic
conscripts repperi manu ipsius domini H e n r i c i E r p
in kalendario quodam derelicto in nova die mensis
Aprilis, et fuit nobis pro signo quod circa ills tempura celebrare consuevimus prescriptas missal . Istis
fratribus eciam data est una liters cum signeto opidi
de consensu et resignacione domus per magistros sancti

Spiritus 1 ) , ut ibi continetur . Que facts sunt a quibusdam bonis viris Deum diligentibus, in quorum
manibus tune regimen opidi cursum habuit, inter quos
bonus fautor tune fuerat Gerardus N y c o l a i prefatus . Ista liters prefata est data anno Domini 1447,
que in ordine literarum habetur quarts 2) . Consequenter adnotantur hic grout in registro primorum 3 )

a) In het H . S. desiderant.
1) De brief in zijn geheel is uitgegeven door Dr . V o r s tm a n,
Nederl . Arch. voor de Kerkel . Gesch . VII blz . 77-79 .
2) Ann de kronijk gaat een reeks brieven vooraf, met dezelfde
hand geschreven all de kronijk .
3), Op de vierde blz, van het H . S . komt een nagenoeg gelijkluidende lijst van bet eerste huisraad voor, under den titel : ,,flee
sunt utensilia que priori fratres, in prescripts liters opidi notati,
receperunt in introitu domus ." Ik zal hier het verschil van lezing
tusschen deze lijst en de kronijk laten volgen :
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repperi que, quot et qualia utensilia et libros ipsi
hic invenerunt quum primitus hic introierunt
In primis xxv ellen van dwalen .
Item : viii oirkussen .
Item : xiii ellen van taeffellaken a) .
Item : ses sitcussens b) .
Item : vier pair slaeplaken

C) .

vier bedden
Item : acht deekenen d) .
Item : acht plateelen e) .
Item : vii hoil (?) tynnen scuttelen .
Item : een tynnen f) cop .
Item : iiii saucieren .
Item : xi tynnen g) kannen en ii soutvaten .
Item : vier coperen potters .
Item : een becken .
Item : een lavoir ende een watervat.
Item : drie metalen kandelairs h) .
Item

I metalen vuervat .

Item

iii roesteren .

Item

ii keetelen .

Item
Item

een seer cleyn yseren spit .

Item

iiii drie stalle ') stoelen .

Item

een treefkijn 2) .

eon niewe voutafel .

a) tafellaken .
b) sitcussen .
C) slaiplaken .
d) dekenen .
e) platelen .
f) tinnen.
g) tinnen .
h) candelairs.
1) Waarop drie personen to gelijk kunnen zitten, of wel stoelen
met drie pooten.
2) treeft = ollae sustentaculum . K i 1 i a n u s .
Dr . Vorstman heeft reeds deze opsommin van het eerste
2*
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Sequuntur libri quos invenerunt a fundatore derelictos 1 )
In primis fuit una integra biblia in pergameno,
in rotunda 2)

liters scripts, in duas partes cum

nominibus Hebraicis ;

has duas partes mutavimus

propter majus commodum , et fecimus ex eis plures
partes .
Item quinque libri Decretalium .
Item sextus (liber) Decretalium cum apparatu J ohannis Andree

a) .

Item : Notabilia super Corpus juris .
Tractatus de consolacione Theologie b) .
Item : B o e c i u s de consolacione Philosophic

C) .

Item : Crisostomus ad Amanticum d).
Item :

idem ad D e m e t r i u m de compunctions

cordis in eodem

e) .

Item : pare tractatus D e v e r a v i t e 1) .

huisraad, evenals de nog meer merkwaardige boekenlijst in het
Nederl . Arch . v. Kerkel . Gesch . VII 83--84 gepubliceerd .
a) Joannes Andreae . Apparatus super Sexto Decretalium . Inventaire general des M . S, de la Bibliotheque de Bourgogne
n° 434 .
b) Joannes de Tambaco . Consolatorium theologicum . Basilee
per magistrum Johannem de Amerbach . Anno Domini XCII (1492) .
Een exemplaar op de bibs . van het Seminarie to Warmond .
c) Boethius De consolations philosophise libri V .
d) R. ad Amanticum lapsum . Ik heb geen brief of verhandeling kunnen vinden, welke door St . Joannes Chrysostomus aan
een persoon van dezen naam zal opgedragen zijn.
e) ad Demetrium monachum . De compunctions . S. Joannis
Chrysostomi opera (ed : de Montfaucon) I, pag . 122 et seq.
0 S. Augustinus . De cognitione verse vitae . Catalogue codicum
M. M. S. S . Biblioth. Univers . Rheno-Trajectinae n° . 101 .
1) De lijst der boeken komt nogmaals afzonderlijk voor in het
Register .
Ik zal het verschil van lezing hieronder aangeven
met de letter R.
2) Een ronde niet groote vorm van letter, welke bet mogelijk
maakte snel to schrijven . A c q u o y, Het klooster van Windesheim .
I blz . 21 , 3) .
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Item : H u g o de claustro anime a) .
Item : Speculum misse cum quatuor novissimis b),.
in papiro , in mala liters.
Item : ( i 1 o De septem sacramentis et administracione eorum c) .
Item : Sermones sensati d) super epulas , in franceno, in bona liters .
Item : Regula Jeronimi ad Eustochium ; in
eodem ad Demetriadem e) .
Item : Libellus de perfectione vice f) .
Item ; Processes judicarius ti),
Item : Quatuor novissima et quatuor exercicia h),
in pergameno, in bona liters, in eodem,
a) Hugo de Sancto Victors . De claustro animas libri IV . De
editie van Migne heeft deze verhandeling niet opgenomen, dock
zij most voorkomen in de Mainzer-editie van 1 17. Tom . II pag .
39 et seq .
b) Campbell, Annales de la Typographic Neerlandaise vermeldt
onder n° . 1314 eene Hollandsche vertaling van het „Cordiale"
of de „Quatuor novisima" van Gerard van Vliederhoven, waaraan
eene verhandeling is toegevoegd van de „Doechden van der Missen ."
Deze vertaling werd uitgegeven door Gerard Leeu to Gouda in 1477 .
c) R, de administrations sacramentorum . Gilo monachus. De
septem sacramentis . Inventaire general des MMSS, de la Bibliotheque de Bourgogne n°. 1293 .
d) De titel van dezen bundel is ontleend aan Ecclua VI,
: Si
videris s e n s a t u m evigila ad cum . M o 11, Kerkgesch, v . Nederland voor de Reformatie, II blz . 2 noot 2 .
e) Ordo sive regula vivendi ad Eustochium . Catalogue cod .
MMSS . Biblioth . Univers. Rheno-Trajectinae n° . 104.
Ad Demetriadem, De servanda virginitate epistola . Epistolae
D . Hieronymi . Antverpiae . Ex officina Plantiniana 1 78 I , pag . 20 .
f) S . Thomas de Aquino, De perfectione spiritualis vitae .
Catalogue codicum MMSS . Biblioth . Univers . Rheno-Trajectinae
n°. 107 .
g) Nicolaus Panormitanus de Tudeschis . Practica de modo
procedendi in judicio . „Incipit eximius hic judiciaries ordo" etc .
(fatal, libr, seculo XV impressorum, quotquot in Bibl . Regis
Hagana asservantur n° . 3 .)
h) S . J3onaventura, Soliloquium de quatuor e~cercitiis .
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Een Duyts collaci-boeck van allerhande materie
dat begint : Petrus Damiani,
Item dat eerste stick van Conyncks Somme a) .
Item dat Passionail in Duyts b), in vier sticken, in
pergament .
Item adhuc duo libri , quorum primus incipit
Parate viam Domini .
Et alius Tiber sermonum : A b j i c i a m us .
lsti duo anno Domini MCCCC quinquagesimo
sexto , cum domus hec derelicts quodammodo et desolata Deo jubente restaurari incoepta (est), quamvis
(in) registro primorum registrati erant, a nobis non
suet inventi ; sod habebatur alius bonus Tiber sermonum
J o r d a n i de sanctis, per hyemem c), in franceno,
in bona liters, qui in predicto registro non habebatur, uncle putatur forte medio tempore per mutacionem factum (esse) in hiis . Sine causa hic non
conscribuntur hec, recepta per priores patres, invents .
Oremus enim ut avertat (Dens) a domo ista causam
hanc . Qui potest capere capiat . Isti eciam patres
suis temporibus impetraverunt literam privilegiorum,
parum conferentem , a domino pastore , qui vocabatur
Walterus Boeckhout de data anni 1448, que
propter sue exilitatem graciositatis libro litterarum
non adnotatur 1 ))
a) Laurentius . Summe le roy of des conincs somme . Catal .
libr . seculo XV impressorum, quotquot in Bibl . Regis Hagana
asservantur no . 14 . De vertaling is gedeeltelijk door Jan van
Rode in 1408 tot stand gebracht . Moll , Kerkgesch, vodr de
Reformatie II, 3 blz . 11 .
b) Jacobus de Voragine . Passionael ; winter ende somerstuck .
Ter Goude, Ger . Leeu 1480 in fol . Campbell Annales de la typographic Neerlandaise 2me supplement nO 17 .
c) Jordanus de Quedlinburg . Sermones de sanctis, lib. I.
Tritthemius De scriptoribus ecclesiasticis . 1 4 pag . 288 . Alleen
bet stuk, dat 's winters moest gelezen warden, was aanwezig .
1) Het meermalen aangehaalde artikel van Dr. V o r s t m a n
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Item de redditibus a fundatore derelictis patebit
inferius

8410

loco , in principio quaterni illius ubi

redditus annul designantur .
.

Deo interim providence fratres et patres

predieti crescebant in fama bone conversacionis . Et
eciam rebus exterioribus aliqualiter prosperatis, quia
(per) laborer manuum manducabant scribendo , illuminando et ligando libros et talia faciendo que nostre
discipline aunt : tune inimicus omnium bonorum, invidus eidem domino H e n r i c o E r p, grande malum
objecit ,

its ut pusillanimis

factus

statum suum

mutaverit a) et locum , et ad almam urbem R o m a m
anno jubilei, quod b) fuit tempore Ny c o 1 ai pape
q u l n t i C) , anno Domini M0000 quinquagesimo cum
J a c o b o T r a j e c t i, juniore clerico, (profectus sit),
derelicts hac domo, peregrines factus et frater minor
de Observancia in urbe Romans in conventu qui
dicitur A r a c e 1 i . Qui 1 ) postea crescebat in virum
notabilem , ut annis multis usque ad mortem perse-

(Nederl. Arch . v . Kerkel. Gesch. 'VII blz . 88-89), bevat den tekst van
dit schrijven . Gelijk hij daar mededeelt, ontbrak in het H. S., dat
door hem werd geraadpleegd, slot en jaartal . Uit de kronyk
heeft men reeds kunnen zien, dat die eerste verlof-brief is uitgevaardigd in 1448 . Den daar ontbrekende slotzin kan ik aanvuilen uit mijn H. S . ; in de stukken welke aan de kronijk voorafgaan is de brief van pastoor Boechout in zijn geheel opgenomen .
De laatste volzin, welke onmiddelijk achter den tekst van Dr.
Vorstman volgt, luidt aldus : „Quod si forte numerus ille communicandorum excreverit, tune pro quolibet communicandorum
solvent terciam partem unius floreni Arnoldi, omni dolo et fraude
semper exclusis. In cujus rei testimonium sigillum meum presentibus eat appensum . Datum anno Domini MCCCC quadragesimo
octavo, decimo quarto Kalendas Augusti ."
a) In het H. S . mutavit .
b) In het H . S . qui .
c) In het H . S. quarti.
i) Dit shat op Henricus van Erp .
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veraverit Guardianus 1 ) conventus in M e e h 1 i n i a,
obi libros composuit 2) et collegit sermones valde
notabiles ; hunc eciam vidimus tempore nostro vicarium provincialem Fratrum minorum de Observancia 3) .
Jacobus autem Traj ecti, postquam Romam
cum eo venerat , statim obiit in pace .
In hoc tempore, quo predictus dominos H e n r i c u s
in isto loco degebat, promote aunt in sacerdotes
super communibus bones domus Delfensis , ex quo
acceptati fuerant ; Thomas A r n h e m et P e t r u s
V e r i s 4) . Qui accepto sacerdocio , de recessu ipsius
domini H e n r i c i valde consternate, non habebant
ultra animum manendi in loco, nescientes quid facerent . Dominos P e t r u s vero de V e r e s, positus et

1) Aldus heet de overate van een Franciskaner-klooster .
2) Zie over Henricus Erpius en zijne geschriften : S e r v a i s
Dirks, Histoire litteraire et bibliographique des
Freres Mineurs de 1'Observance . Anvers 188 p . 7-13 .
Pater Dirks heeft ook gebruik gemaakt van de berichten, welke
de M e m o i r e s van P a c q u o t II 321-323 betreffende Henricus
Erpius wisten merle to deelen. Diens vroegere verhoudingen
tot de Fraterheeren zijn echter aan geen van beide schrijvers
bekend.
3) De Provinciaal, ook Vicarius provincialis geheeten, stood
over de gezamelijke kloosters eener ordens-provincie ; hij werd
voor drie jaren gekozen . Henricus Erp bestierde gedurende de
jaren 1470-1473 in die hooge waardigheid de provincie Keulen .
Daarna werd hij Guardiaan van het klooster van Mechelen, in
welke stall hij stierf in 1477 . (Dirks, list, litt . et bibliogr, des
F. F. Mineurs de 1'Observance . pag. 7) .
4) Om tot priester to mogen gewijd worden, is een z, g . t i t u 1 u s
noodzakelijk : aanwijzing van geld of goed, waaruit de toekomstige priester, zoo noodig, volgens zijn stand zal kunnen onderhouden worden . Het Collatie-hues to Gouda was blijkbaar nog
zoo arm dat zijne bezittingen voor dat doel niet konden dienen ;
derhalve nam het convent van Delft die verplichting op zich,
voor het geval de Goudsche stichting niet het noodige levensonderhoud kon verstrekken . Bovendien was het huffs to Gouda,
slog niet bij de broederschap aangesloten .
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gravatus in infirmitate phthisica a), pre debilitate
corporis statim ad domum D e 1 f e n s e m remeavit,
ubi infirmitate sua crescents et invalescente obiit ipso
die Nativitatis sancti Johannis 1 ), qui tune fuit dies
venerabilis Sacraments anno Domini MCCCC quinquagesimo primo . Sed dominus (T h o m a s A r n h e m)
valdo pusillo animo permansit (in domo Goudensi),
expectans graciam Domini cum quatuor clericis supradictis 2) . Qui ferventer laboribus manuum insistebant,
pauperem vitam ducebant, donec in anno quiuquagesimo primo post festum Pentecostes alius rector
adductus est ex domo clericorum in A m i s f o r d i a 3 ),
dictus dominus J o h a n n e s G o c h b) , sub quo
T h e o d o r i c u s loom n suam missam celebravit
eodem anno ipso die sancti Jacobi apostoli 4) in altars
sancti Spiritus in ecclesia prochiali . Ad cujus solempnitatem venerabilis eater dominus C o r n e 1 i u s prior
domus clericorum in D e 1 f f misfit dominum J o h a nnem Vopponis et me Henricum Arnhem,
procuratorem ) domus illius, fratres suns . Cum isto
domino Johanne Goch dominus Thomas (Am- h em) non valuit bene concordare, eo quod dominus
T h o m a s, cum esset senex et vir Lotus maturus, et
valde cunctis edificativis c) parcus in expensis faciendis, et totus laboriosus, habens correcturam in moribus
a) tisica .
b) Op de kant : Johannes Goch tercius rector ex Amerffordia .
c) edificativus .
J) Deze feestdag wordt op 24 Juni gevierd, en vie! in dat
jaar zamen met H . Sakramentsdag.
2) Zie §
blz. '17 .
3) Ook in Amersfoort bezaten de Fraterheeren een huffs . Zie
betref!'ende deze stichting : D e 1 p r a t, Verhandel, over de Broederschap van G . Groote, 2de uitgaaf. bl. J08-H3 .
4) Wordt gevierd op 2

Juli .

) De broeder met de huishoudelijke taken belast ; hij volgde
in rang op den rector .
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domini J o h a n n i s G o c h . Conspicuum a) sibi videbatur ipsum, scilicet dominum J o a n n e m, non debere
proficere ad promocionem domus .

Qui tamers erat

bonus scriptor, illuminator notabilis, et bonus clericus,
valde atque egregius predicator, concitans adversum
se in collacionibus suis quodammodo universum
clerum G o u d e n s e m et ideirco minus dilectum se
illis efficiens in collacionibus . Ista et alia cernens
dominus Thomas (de J o h a n n e G o ch), pastquam
dominus T h e o d r i c u s primam missam celebravit, et
quia disparibus bonus nunquam trahitur bene currus,
ne profectui domus impedimento ease videretur, caute
subtraxit se, repetens domum D e 1 f e n s e circa festum
Assumpcionis beate Virginia 1) ,

manens ibi .

Item

ante recessum domini H e n r i c i E r p dominus H e nr i c u s dedit fratribus in D e 1 f f literam , s.uo proprio
sigillo sigillatam, obligantem istam domum quod in
casu quo domus ista ad nichilum redigeretur quod
tune pro utensilibus hue adductis ista domus redderet
live claret quinquaginta scuta Philippi, que ego,
H e n r i c u s, in primo anno meo vel circa, ut hec
nostra domus ab illa obligacione deliberaretur, ipsis
fratibus in D e 1 f f persolvi , ut nulls relinqueretur
occasio querimonie aut alterius dissencionis .
§ 7 . Anno igitur Domini MCCCC quinquagesimo
primo circa Penthecosten adveniens dominus J o h a nn e s G o c h cepit regimen domus ad manum cum
predictis clericis, Et desideravit a fratribus in D e 1 f f,
ut sibi adjutorio ease vellent, quia domus tots pauper
fuit, omnibus correquisitis indigens, ut consilio et
auxilio eorum foveri posset, ut si forte domum adjacentem emeret, ipsi fieri velint fidejussores pro eo .
Fratres vero D e 1 f e n s e s, partim per informacionem

a) In het H. S . : conspicue.
t) Wordt gevierd op '1 Augustus,
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domini Th o m e, hoc renuebant, judicantes magic
juste hoc facere debere fratres suns de A m e r sf f ordia, gala frater domus erat et ipsi melius
cognoscerent quid esset in homine quam ipsi D e
f e n s e s, quibus in totem a) ignotus erat. Sed et
A m e r s f f o r d i e n s e s ei b) eciam auxilium nullum
prebuerunt neque assistenciam . Dominus vero J oh a n n e s , hec videos , pene in seipso desolates , misfit
unum fidelem amicum domus hujus ad venerabiles
patres, dominum T h e o d o r i c u m in Zwo11is 1 ),
dominum Rutgerum in Monte sancti Ihyron i m i 2 ) et dominum G o d e f r i d u m priorem domus
sue in A m e r s f f o r d i a 3) , singulis mittens literas
suss, in quibus suppliciter eos deprecabatur ut ad
se venire dignarentur pro confirmacione sui et consolacione, ut per eorum visitationem sicut cetere domus
elericorum cuncta in melius disponarentur . Sell et
patres prefati, rem tacite C) considerantes, remandaverunt ei d) ut pro posse suo quod inceperat adjutorio
Dei laboraret ad bonum finem perducere , et ipsi
interim circa futurum colloquium patrum deliberarent
maturius quid melius esset faciendum ; sic quod nec
tune nec postea venientes tempore prefati J o h a n n i s
domum istam volebant acceptare, eo quod pro paua) In het H. S, totes .
b) In het H . S, sibi .
c) In het H. S . tacitus .
d) In bet H. S. sibi.
1) De voortreffelijke D i d e r i k van H e r x e n (D e l p r a t, Verh .
over de Broederschap v . G. Groote . blz . 8 en v. v.).
2) R u t g e r v a n Z o n, een der drie eerste bewoners van den
H i e r o n y m u s b e r g (D e l p r a t . blz .114), later zelf prior ; hij was
met zware zorgen voor den opbouw van het klooster beladen
(I. L i n d e b o r n, Hist . episc . Daventriensis . pag . 491) .
3) G o d e f r i d u s v a n H e w e r t ; de zorgen voor het Fraterhuis
to Amersfoort hebben in het bijzonder ook dezen prior gedrukt
(v . B e m m e l, Beschr . der stall Amersfoort I blz . 187) .
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pertate et parvitate loci ipsis patribus animus non
erat ad fundandam congregacionem clericorum . Ex
hiis sates pusillanimis factus est dominus J o h a n n e s
prefatus , hesitans et in se deliberans quid melius
faceret ; an manere deberet, an negocio infecto recedere . Mansit tamen ad tempus ne spiritui se temptanti
videretur dare locum deserendo, vivens in magna
egestate de laboribus manuum, quantum ipse et fratres
sui ex lucris laborum suorum habere poterant . Populus
eciam misericors clausit manum eleemosinarum, parum
aut nichil ei a) subveniens sub tempore trium annorum, quibus ibi degebat . In majus eciam gravamen
ej us b) et suorum erat quod dominus T h e o d r i c u s
H o e rn 1 ), tactus pestilencia, obiit eodem anno quo
primam missam suam celebravit, tercia die post
Mauricii 2), sepultus in ecclesia prochiali sub petra
quadam grisea circa altars sancti Spiritus . Iste dominus T h e o d r i c u s pie memorie anno quiquagesimo
primp circa inicium menses Aprilis promotus • est ad
sacros ordines per literam supplicatoriam opidi G o ud e n s i s ad dominum episcopum T r a j e c t e n s e m aut
ejus vicarium generalem , eo quod domus hec nondum
a patribus visitabatur 3), nec accepts fuerat a colloquio
eorum 4), et nondum admissions ordinaria admissa et
certis privilegiis ad hoc necessaries community ) .
a) In het H . S. sibi .
b) In het H . S . sui .
1) Zie §
blz . 17 .
2) Wordt gevierd 22 September .
3) De rectoren van Z w o 11 e, Deventer en H a t t e m hadden
sends 1447 het oppertoezicht, het recht van visitatie, over al
de Fraterhuizen, welke eenmaal bij hunne congregatie waren
aangesloten . D e l p r a t blz . 249.
4) De jaarlijksche vergadering van de broederschap .
) T h e o d o r i c u s v a n H o o r n werd derhalve voor het eerst
t i t u l o b e n i f i c i i gewijd, krachtens de inkomsten welke de
vicarie van het altaar van den Ii . Geest zou opleveren.
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In hujus liters tenors, per opidum donate, et ordinario 1 ) in promocionem domini T h e o d r i c i feuds
recordationis (acceptate), misse erat una certa clausula, que hid non sine nota inseritur et est tales :
~Wy en once heilige Geestmeesters consenteren, so verre als in ons is, te wesen in
den husen voirsegd mitten anderen priesteren ends deselven in den officie des
heiligen Geests outaers laten willen ." Hec
clausula aperte sonare videtur quatenus predictum
altare sancti Spiritus nobis et domui nostre live
fratribus nostris cum signeto opidi et consensu magic=
trorum sancti Spiritus irrevocabiliter sit ad officiandum
recommissum . Quod ideo hit adnotatur in cautela
omnibus temporibus sequentibus occasionaliter, ut
videre possint fratres nostri postea future et prospicere
quid in casu sequenti aut simile, si quando evenerit,
acturi sent si velint. Accidit proinde arms Domini
MCCCC sexagesimo nono quod magistri cantus ecclesie
prochialis ad instar quarundam ecclesiarum opidorum
H o 11 a n d i e ecclesiam eciam G o u d e n s e m decorare
intenderunt cum multis discantoribus , non bene habentes ex eleemosinis quotidianis ad horas canonical
distributes uncle eciam de discantu sociis possent
commode providers de salario . Inierunt ergo consilium et videbatur ipsis et tote consulatui bonum, ut
quedam altaria hiis discantoribus committarentur ad
officiandum, ut ex its haberent per missarum officia
uncle alerentur ipsi cantores . In hunt modum quedam
ex consulate , que eciam hujus domes promotores
superius fuerant, oblitl quid in anteactis temporibus
domui isti favorabiliter consulerunt, cogitabant eciam
altare sancti Spiritus uni discantorum dare in commendis ad officiandum.
9 ) Be Bisschop van Utrecht .
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Quod percipiens quidam bonus amicus et magnus
fautor domus, J o h a n n es S t e m p1ini 1 ), qui quasi
semper unus erat magistrorum sancti Spiritus et ipso
(anno) tune eciam erat, nunciavit michi ista . Ego
autem , H e n r i c u s A r n h e m, hee audiens ostendi
literam et clausulam pretactam . Qui bene animates
et ex tenore litere instructus certavit viriliter contra
magistros cantus et eciam quemdem ex consulate .
Ex vi litere premise ipsos divicit et obtinuit quod
sic permansit nobis et permanet usque defnceps altare
predictum juxta consuetum morem litere predicte et
officiacionis consuetudinem . Per consimilem literam
eciam tempore nostro unus M a r t i n u s D e 1 f f nomine
hujus domus frater promotes est (ad sacerdotium)
anno Domini M0000 quinquagesimo septimo a) .
Tenor hujus litere et alterius predicte per omnia
similis est, difl'erens in data ; ponitur inter alias literam et est in numero
literarum 2).
.
Postquam
dominus
T
h
e
o
d
r i c u s H o o r n
§ 8
obiit, juxta quod predictum est, ceteri clerici, scilicet
A d r i a n u s d e M e r a, infirmitate ut videbatur incurabili infirmatus fuit, ita quod de sanitate recuperanda
disperatus rediit ad domum parentum suorum in
R o t t e r d a m m i s ubi per tres annos et sine spe

a) Op den rand met een andere hand : Nota pro futuro .
1) Een der aloude families van Gouda. In de 1 de eeuw, maar
vooral in de 1 de komen dragers van dezen naam onder bet
college der schepenen voor . Een J a n G e r r i t S t e m p e 1 s e was
in 1 72 burgemeester ; op 2 Juli 9 73 werd hij als katholiek uit
die waardigheid ontzet, week uit naar Keulen, en zijne aanteekeningen hebben Dusseldorpius gediend bij bet opstellen der
A n n a 1 e s ; zie de uitgave door Prof. Fruin bezorgd, blz . 22 en
479. Daar beet hij in afwijking der lijst bij W a 1 v i s (blz . 81)
Joannes Gerardszoon Stempelse ; en wordt zijn naam
gelatiniseerd in S t e m p e l i u s .
2) Geen der beide brieven komt voor onder de dokumenten,
welke ons H . S . bevat .
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salutis corporalis et redeundi ad fratres suns continue
lecto decubuit . Alter vero , scilicet F r e d e r i c u s
F y s 0 n i s, intraneus , tactus pestilencia , vix tandem
convaluit et postea semisanus factus a domo recessit
confugiens in M e c h l i n i a m ad dominum H e n r ic u m E r p, illius eonventus tune primo guardianum
frctum, qui eum cum socio suo, scilicet M a t h e o, qui
eciam in hoc loco magna infirmitate gravatus fuerat,
eciam vix ut videbatur sanabilis , recepit ad ordinem
Minorum , ubi F r e d e r i c u s prefatus infra annum
noviciates defunetus est ; M a t h e u s autem ibi convalescebat, multis anus in ordine illo supervixit. Ex
hiis infortuniis et fratrum suorum recessu ipse dominus
J o h a n n e s G o c h soles quasi desperatus permansit
in magna egestate et tribulacione, sed non din .
Quid enim faceret ignorabat, cum videret tam crudeli
plaga a Domino Deo et se et domum visitari . Pusillo
ergo animo factus quia : ,,Vae soli !" Sapiens indicit a),
et a non sit bonum hominem esse solum" b), domum
eciam novissimus dereliquit circa festum Nativitatis
sancti Joannis Baptiste 1 ) anno Domini M0000 quinquagesimo quarto , transferees se ad alia . De paupertate atque penuria hic habits contestabatur publice
omnes homines in ultima collacione sea quam fecit
qua,liter scilicet toto hoc tempore, quo hic degebat,
in magna egestate ex labore manuum suarum et
suorum et aliis proventibus hic inde provenientibus
se et suns, qui quatuor numero erant, vix alere
potent ac necessaria subministrare, attento quod
preter quotidianum vietum multa in uses infirmorum
fratrum suorum necessario habebat expendere et in

a) Ecclesiastes IV, 10 .
b) Genesis II, 18 .
1) Wordt bevierd 24 Juni . St . Joannes de Dooper was de patroon
van Gouda's hoofdkerk .
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medicos . Dixit quoque in hac sea ultima collaeione,
coram populo facta, quod via eleemosinarum tames
unum florenum Postulatensem 1 ) recepit ab una vidua,
quod vere parum erat in trium annorum tempore .
Inter omnia que huic domui profecit , ut comperire
potuimus , iste J o h a n n e s G o e h ex donativis bonorum fidelium fecit fieri novum calicem argenteum,
valde bonum , ponderantem quadraginta lotones et
medium, in cujus pede stat ymago Salvatoris. Hune
calicem post eum successor ejus , dominus J o h a n n e s
o p p o n i s fecit a suffraganeo Trajectensi benedici
et consecrari .
§ 9 . Post hujus domini J o h a n n i s G o c h recessum manente domo omnino desolata quidam both
viri eoriarii, Teutoniee dicti seemwerlcers, qui a primordio bane domum dilexerant et multa beneficia
impenderant, posuerunt de famulis suis nomine
D y o n i s i u m custodem domes . Et dominus T y b u a
senior 2 ), primes confessor sororum conventus s a n c t e'
M a r i e M a g d a l e n e 3 ), qui vir bonus et plenus zelo
Dei fuerat, fecit collaciones diebus festivis, donec
instinctu, ut creditur, Spiritus sancti missi ab opido
tree probi yini, videlicet idem dominus, dictus vulgariter magister W i 1 h e 1 m u s T i b u s, et duo magistri'
sancti Spiritus, videlicet Johannes S t e m p l i n i et
Cornelius Johannis, venerunt in Delff ad vererabilem patrem 'C o r n e l i u m, i hius domes clericorum
1) Nam . een golden, geslagen door Rudolf van Diepholt, destijds
postulant (elect), later bisschop van Utrecht .
2) Deze W i 11 e m, T y b u s zal wel eveneens tot de Regulieren
van bet Kapittel van Sion of tot de broederschap v . G. G r o o t e
behoord hebben . Gelijk men hieronder zal zien, wares paters
van S t . H i e r o n y m u s d a 1 to D e l f t elders ale biechtvader en
bestierders van vrouwenkloosters, welke den regel van den H .
Augustinus volgden, werkzaam.
3) Een klooster van zoogenaamde converses ; bet behoorde tot
bet Kapittel van Sion.
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Delfensis ad sanctum Jeronymum 1 ) priorem
bene dignum, circa festum sancti Jacobi 2), ipsius
anni quinquagesimi quarti , de quo supra 3) , rogantes
(per) amorem Dei ut intuitu magni fructus, qui
posset ex hac domo sic desolata Domino juvante
provenire, manum suam dignaretur apponere adjutricem ad restaurandum deperdita et curam hujus
domus restaurande per se et suns acceptare . In hee
intendens prefatus venerandus dominus C o r n e l i u s,
qui magno 2elo Dei fervebat , quantum ex se fuerat
valde fuit ad hoc inelinatus ut fundare hic posset
et erigere in hoc loco ad instar sue domus eciam
congregacionem clericorum . Sed habito supra hoc
cum suis maturo consilio hoc onus per se acceptare
non audebat, sed illis bonis viris predictis dedit
pro responso quod deliberacionem desuper habiturus
erat in festo Bernardi 4) cum patribus, qui extra suam
domum ad regimen sororum aut alias locati erant,
qui tune ex more convenire solebant ) ad domum
maternam , cum ipsis ac suis domesticis fratribus
materiam istam masticaret et eoncluderet quid in Dei
nomine ad ipsius honorem dignum videretur faciendum a) . Cum isto responso illi boni viri redierunt
ad eos a quibus missi fuerant , sperantes optima
queque proventura . Patribus igitur qui foris ad regimen positi fuerant hoc negocium videbatur valde plum
a) In het H . S, fiendum .
1) St . Hieronymusdal, op het Oude Delft gelegen, was
het moeder-klooster van het S t . P a u 1 u s- c o n v e n t to G o u d a.
2) Deze feestdag wordt gevierd op den 2 Juli .
3) Zie hiervoor p, 14 .
4) Zijn feestdag valt op den 20 Augustus .
) Deze vergadering moet wel onderscheiden worden van filet
colloquium, door den repel voorgeschreven, waaraan al de overstep der Congregatie moesten deelnemen . Uit den tekst zou men
opmaken, dat dit eerste soon van vergaderingen ongewoon was
geworden tijdens het opstellen van de kronyk .
Bijdr, en Meded . XX.
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et Deo placitum atque deificum : ad talia scilicet
consensum prebere et adjutorium impendere ad restauracionem domus hujusmodi . Sed fratribus domesticis
quia valde pauperes erant et pauci numero, pusilianimes facti, non valde (id) placuit. Urgente tamen
earitate et Dei timore elatus fuit consensus : quod
prefatus dominus C o r n elm u s deberet responders suo
tempore ad sum missis et denuo reversuris, quod
adjutorio Dei intendere vellent fratres et videre medio
tempore quid in hoc open Spiritus sanctus operari
dignaretur, et sic ejus gracia huic domui curam vellent inpendere, et de rectors ac persons providers
et probare, scilicet ad tree annos, et interim videre,
eo quod locus oblatus, arctus et parvus seat, et
utrum epee font ad loeum ampliandum, v~el si non
suppeteret, clericis spes (font) quod domum ad ali -am
locum ampliorem possent transferee, quia iste locus,
sic ut oblatus erat, non fuit ydoneus ut ibi bene
domus clericorum fundaretur . Conclnsionem omnium

horum ponendam decernebat venerabilis pater dominus
C o rn a liu s et censendam fore de communi consensu
patrnm 1), sine quibus nichil horum gins predicta
sent fieri possent .
10. Istis, sicut prefertur, predispositis cum coma
muni consensu fratrum domus clerica um in Deiff
ordinatus est denuo in novum rectorem hujus domus
dominus I o h a n n e s V o p p o n i s a), missus cum
domino T h o m a , qui prius hic steterat et inchoarat
cum domino H e n r i c o E r p, et postea cum domino
I o h a n n e G o c h ad tempus ut predictum est ; qui

a) 4p den rand : J o h a n n i s V o p p o n i s, quartus rector missus
a Delff.
1) Dit is daarentegen de jaarlijksche vergadering waaraan al
de overstep der Congregatie deel nemen ; Dumbar spreekt over
dit colloquium blz. 249 .
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et multis bonis viris et feminis et amicis domus cares
et notes erat, sed non din mansit, quia cum domino
i o h a n n e stare non bene conveniebat . Postea missi
in subsidium fuerant ipsis duo fratres ex D e 1 f f,
videlicet dominus Iacobus Naaldwjjc et Walterus
Heenvliet, sacerdotes . Qui Walterus non die ibi
permansit ; non sciebat enim nec volebat penuriam
pati, quamvis pauperrimus in seculo ante conversionem fuerat ; Ia c o b u s vero N a e 1 d w j c implevit
sinceriter quod ei a) injunctum fuerat . Istis toques
fuit ad tempus parvum Dionysius predictus, rediens
postea ad vomitum quia sibi et vice religiose nihil
erat commune 1 ) . Quo sic recedente misses est alius
toques ex D e 1 f f , bonus valde laicus 2) , nomine
P e t r u s, vere b) obediens et devotes, qui permansit
hit in coquine officio pene usque ad annum quinquagesimum septimum . Cum autem res sic aliqualiter
prosperarent, veniebat Pascha anni quinquagesimi
quinti , quo patres nostri in colloquio convenire soliti
suet 3) ; ubi tune dominus C o r n e 1 i u s proposuit
patribus causam et materiam domus : qualiter scilicet
ipse ad tres annos earn acceptasset probandam ; si
tamers venerabilibus patribus de colloquio bonum vide retur, et cetera multa . Ad quod honorabilis ille senior
pates dominus Theodricus Harx 4), quia colloquio
a) In het H. S, sibi.
b) In het H . S. verus.
1) Hoewel het verlaten van een huffs der Fraterheeren niet
gepaard ging met verbreken van plechtig bezworen geloften,
zag men er toch wankelmoedigheld en veranderzucht in .
2) Behalve priestess en clerici, die de lagere wijdingen nog
slechts ontvangen hadden, maakten ook leekebroeders, die volstrekt geen wijding bezaten, deel uit van de Congregatie .
3) Op den eersten Zondag na Paschen .
4) Dirk van Herxen, die het Fraterhuis van Zwolle 47 jaren
met groote wijsheid heeft bestuurd, en ook als vruchtbaar schrijver
voer de Congregatie werkzaam is geweest (Dumbar blz . $ ) . Toen
hij het colloquium van 14
presideerde, was hij reeds 74 jaren oud .
3*
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primum presidebat , qui locum viderat esse ineptum
et tot mutaciones esse factas perspexerat, quia difhcilis semper fuerat et valde timoratus ad inchoandum
novas congregaciones , commisit predicto domino C o rnelio in presencia omnium patrum venerabilium,
illic in Spiritu sancto congregatorum : quod desisteret
et retraheret manum suam et suos fratres de ista
domo instruenda et fundenda propter disperacionem
et diffidenciam quas de hoc loco habuit .

Quod

muftis hec audientibus satin displicuit, et precipue
venerando patri domino Thome , rectori fratrum de
Cameo sancti lohannis in Vollenhoe 1 ),

Qui

aecepta licencia loquendi ajebat cum fiducia : ,, 0
bone eater, domine Theodrice, non sic queso propter
Deum fiat !

Quia frequenter multum valde solliciti

suet et fuerunt patres nostri pro novis domibus
sororum instituendis omnem diligenciam adhibendo
ut progressum habeant, nonne magic aspirabimus
ad noviter fundandam

domum clericorum , et pre-

cipue in Hollandia, ubi pins populus semper fuit
et est largus in elemosinas ?" Ex hiis et similibus
verbis honorandi patris dominus T h e o d r i c u s, ex quo
in seipso verecundus et humilis fuit, minus suo

1) Gelijk ook uit de aanwezigheid van dezen rector op het
colloquium blijkt, bleven er nauwe betrekkingen bestaan tusschen
de Fraterhuizen en het zoogenaamde Utrechtsche Kapittel, d . i .
de vereeniging van kloosters, binnen de Utrechtsche diocees
gelegen, welke den derden regel van St . Franciscus volgden, en
waarvan St. J a n s k a m p to V o 11 e n h o v e een der voornaamste
was. Lindeborn deelt uit een levensbericht in H. S . betreffende
Dirk van Herxen nog merle, dat deze op verzoek der kloosterlingen van St . J a n s k a m p er voor had zorg gedragen dat zij een
voortreffelijken overste verkregen in den persoon van voormelden
dominus T h o m a s , die to voren het Fraterhuis to Albergen had
bewoond . (Historic Episc . Daventr. pag . 10 , in de folio
uitgave van bet werk van v . H e u s s e n.)
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sensui credens, devictus juxta placitum et visum a)
ceterorum patrum , domino C o r n e l i o prefato commisit execucionem hujus rei manutenendam ad videndum et probandum quid optimus Deus , de cujus
munere cuncta procedunt, super hiis decreverit faciendum b) . Deinde habito sic commune consensu patrum
dominus C o r n e l i u s, majori fiducia animatus , dominum J o a n n e m V o p p o n i s forcius et instancius
fovebat in regimine quod assumpsit . Fuit enim dominus J o h a n n e s iste dulcis conversacionis, inter
seculares sates bene virus et dilectus , habens eciam
aliqualem graciam verbi in collacionibus suis , et erat
eciam a progenitoribus a g o u d a et a villagio de
Stolcw ck oriundus 1 ), sciens accurate elemosinas
et alia beneficia procurare , propter quod in temporalibus cepit bene succrescere et suis fratribus aliqualiter in necessaries providers, red minus bene intendit
discipline domestics . Erat enim homo simplex, leviter
credens , nude ut creditur ex operacione inimici
humane generic, qui huic bono semper ab inicio
invidebat timens aliquid bone posse ex hoc oriri ut
inceptum bonum frustrare posset, tractus fuit iste
dominus J o h a n n e s ex nimia familiaritate cuj usdam
religiosi vine, commorantis non longs ab hac domo,
ut cum eo frequenter manducaret et quotidie conversaretur, absecans se a suis fratibus, ut sic tandem circumventus ab illo resignavit sibi prebendam sine vicariam ad
usum fratris sue , scilicet illius religiosi , in detrimentum domus sue Delfensis cujus gracia sibi hoc benea) In het H . S, videri .
b) In het H . S, fiendum.
1) Leden den familie F o p p e n s e komen meermalen voor op de
lijst van de Gudsche magistraat bij W a lv i s . Een „H e n r i c u s
V o p p o n i s de Gouda, presbyter" was getuige bij seas notarieele
schenking aan Windesheim . (B u s c h, Chronicori Windesh. , editie
Karl Grubs . pag. 294 .)
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ficium assignatum fuerat , ut inde inopia fratrum
illius domus G o u d e n s i s a) sublevaretur 1 ) . Istis sic
cum illo religioso conclusis et secreto tractatis tandem
suasu illius religiosi, ad hoc inductus ut abbas sive
magni aliquid fieret, votum Deo celi fecit ut ordinem
sancti B e n e d i c t i ingrederetur . Que postea ut vidimus
complevit, licet non its magnificatus ut edoctus fuerat .
Dominos J a c o b u s N a el d w c, videos istam familiaritatem, et ceteri fratres, licet rem secretam ignorarent, magnam habebant in hac predicts familiaritate
displicenciam . Insinuabant ergo frequenter venerabili patri domino C o r n e 1 i o, quod ipse dominos
I o h a n n e s ad regimen domus , cui parum intentebat,
minime deserviret . Istud regimen domini I o h a n n i s
quod inceperat anno Domini MCCCC quinquagesimo
quarto in festo beati B e r n ar d i z) currebat usque
ad finem anni quinquagesimi quinti . Sed dominos
C o r n e l i u s tandem circa tempos predictum , obi
comperit quod ea que predicts suet in foribus erant,
habito desuper maturo consilio venerabilium patrum
visitatorum et edam fratrum suorum , concepit in
mente sua revocare dominum I o h a n n e m et in ejus
locum subrogare dominum Iohannem B o k e 11 i,
unum sagacem et nobiliorem domus sue . Quod suasu
cujusdam laid fratris ejusdem domus sue, ne in
pejus negocia vergerentur, mutatum et adnichilatum
fuit. Et tandem consensu patrum ac fratrum, ne
omnino domus hec frustraretur, procuratorem suum
minus idoneum Henricum Gijsberti de Aernh e m 3) ordinavit , ignorante ipso domino I o h a n n e,
ut ipse in loco domini I o h a n n i s locum sortiretur
a) In het H, S . Delfensis .
1) Dit moet een antler beneficie geweest zijn dan de vicarie
van het H. Geest-altaar, waarvan hierboven sprake was,
2) 20 Augustus .
3) De opsteller van de kronyk .
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et nomen rectoris , addens ei a) dominum T h o m a m I)
ad tempos pro introductions et noticia amicorum et
bonorum hominum facienda, et quia senex erat et
expertus ad docendum cum ,

scilicet H e n r i c u m,

quia juvenis et indoctus ac inexpertus
modo se in regimine gereret .

erat, quo-

Quod obi in palam

venit et dominos I o h a n n e s comperit , cepit mestus
ease et animo malignandi quodammodo se opposuit
domino C o r n e l i o, patri et rectori suo, exigens ab
eo patrimonium suum magna cum instancia, et talia
et similia intentando quibus ledere se putabat patrem
et fratres . Et sic tandem omnia que sub nive fuerant
detects suet . Finitis ergo omnibus, que talem mate
riam altricacionis concernunt, ego, H e n r i c u s, perrexi
cum eodem domino T o h a n n e, quern prius sans informacione ad hoc induxi, ut secundario ~) omnia
sua bona resignaret cum liters scabinali ; quod et
fecit, et sic composite pace inter fratres et ipsum a
loco et domo D e 1 f e n s i recessit, habens in manibus
ad complendum sua vote sex libras grossorum monete
Flandrie, quarum tree ex ista domo ei b) dedimus,
eo quod dicebat se illas et plures hic congregrasse .
§ 11 . Demum anno Domini MCCCC quinquagesimo
sexto secunda die post festum Epiphanie venerabilis
peter dominos C o r n e l i u s, rector domus clericorum in
D e if f , fideliter huic domui intendens , adduxit in
hanc domum dominum H e n r i c um d e A e r n hem
in rectorem hujus loci , hominem simplicem, inexpertum , non multum temporalem .
Domini

Qui in nomine

in sua simplicitate post destitucionem

et

a) In het H . S, sibi .
b) In het H. S . sibi.
'1) Thomas van Arnhem, die ook onder de drie vroegere rectoren het collatiehuis van Gouda had bewoond .
2)
procurators,
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recessum domini J o h a n n i s V o p p o n i s cepit regimen
domus hujus instaurare et quasi de novo inchoare
cum domino Thoma et coquo 1 ) predictis . Adjutus (est)
primum a a) fratribus Delfensibus , qui pie ex ordinacione predicti domini C o r n e 1 i i ad magnum tempus
eum suffulciebant in misses et ceteris laboribus manuum ; ita quod omnes fere sacerdotes qui in ills
domo fuerant successive unus post alium ei b) mittebantur pro adjutorio usque in annum quinquagesimum
septimum, quo de fratribus sues, quos interim congregaverit, unum promovit in sacerdotem . Et tune
dominus C o r n e l i u s suns retraxit fratres , excepto
quod dominus J a c o b u s N a e l d w ij c usque in annum
sexagesimum permanere permissus est,
Qui sates
fideliter egit in omnibus pro ista domo , tanquam
membrum hujus fuisset, et precipue in regendo scolas
in domo 2) , uncle sates bonum luerum habuimus et
graciam atque amiciciam bonorum hominum quorum
filios bene informavit in disciplines scolasticis et bones
moribus, quod valde proficuum fuit et utile in
profectum hujus domus . In principio antequam scolas
habebamus c) et sic favorem hominum acquirebamus d),
ad magnum tempus iste dominus H e n r i c u s et
ceteri fratres, qui cum eo stabant, in multis deficiebant, pacientes magnum inediam et paupertatem in
victu ; vitam pauperem habebant cum pane siliginis,
potantes pre defectu ptisanam e) in mensa, quia cere-

a) In het H. S, cum.
b) In het H. S, sibi .
c) In het H . S. haberemus .
d) In het H . S. acquireremus .
e) In het H . S, tisinam .
1) Petrus. Zie blz. 3 .
2) Er werd dus, gelijk Dr . K e s p e r (Gesch, v . h . Gymnasium
to Gouda blz . 112) aanmerkt, to Gouda onderwijs gegeven in
het Fraterhuis .
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visiam non habebant nec comparare poterant . In
qua paupertate omnes universaliter erant bene contenti, ono excepto scilicet domino W a 1 t e r o H e e nvliet, qui :eciam ex D elff demo veniens ptisanam a)
bibere nolebat . Dominos autem , qui dat escam pulls corvorum invocantibus sum et neminem perire
permittit, suscitavit quasdam bongs matronas que,
audientes paupertatem nostrum, aliqualiter subvenire
incipiebant . Inter quas precipua erat quedam mulier
Liedwy, prima uxor Erimboldi Zeemwerkers,
que sepius et quasi quotidie ad magnum tempos , non
solum singulis diebus sed pluries singulis (diebus)
prandia et coenas mittere consuevit, aliquando cibos
coctos et preparatos, aliquando erodes carves et
pisces recentes gut eciam ' siccos tanta sollicitudine
ac Si omnium nostrum genetrix fuisset . Accidit ergo
quodam tempore cum , sicut premittitur, fratres pares
viverent , facientes prandia sua et cenas absque
cerevisia, ut famulus matrons predicts, ad mensam
fratribus residentibus cibos decoctos deferens, unam
amphoram b) a mensa suscipiens -- quod si casu
gut ex proposito fecerit nescitur -- ex ea bibit et

invenit ptisanam c) esse, quo in mensa fuerat omnibus
propinata, et ipse dissimulate re quam invenerat
domum veniens retulit domestics sue quod contigerat .
Que magna compassione permota cum metre sua et
quibusdam aliis probis mulieribus domos quasdam
braxatorum accessit, rogans fratribus pauperrimis cerevisiam ad potandum dari propter Deum . Quod multi
braxatores libenter et continue faciebant ; ex hoc in
consuetudinem deductum est, quod onus de fratribus
solebat, vocatus a braxatoribus, deportare vasculum,
a) In het H. S, tisinam .
b) In het H . S. anforam .
c) In het H . S, tisanam,
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scilicet quartafe oasis , cerevisie ad potum praebendum
fratribus a) .

Et iste usus durabat ad aliquot annos quod

nunquam cerevisiam emeremus .

Postea vero caritate

refrigescente aliquot annis, dum eciam numerus fratrum
adauctus fuerat, ut cum commensalibus 1 ) tribus vel
quatuor numerum attingerent vicenarium

b)

vel ultra

adhuc , quasi media pays cerevisie solito more daretur
nobis . Tandem in anno septnagesimo octavo et ultra,
cum tempura fuerant valde cars in frumentis et
ceteris que ad usum humanum spectant, ills consuetude propter carestiam et defectum braxature quasi
ex tutu deperiit .

Predicts eciam matrana non solum

per se suis alebat fratres cibis quotidianis, ut dictum .
eat, sed eciam spud ceteros bonus homines sollicita
f uit pro fratribus procurare uncle viverent . Tanta fuit
necessitudo necessariorum fratribus deficiencium, quod,
nisi earn Dominus suscitasset ad tam multa beneficia,
fratres propter necessariorum defectum divisissent se et
locum e) dimisissent . Quare dominus H e n ri c u s prefatus tam pusillanimis pluries factus eat propter defectum
et indigenciam predictam, et ex eo quod non videbatur
humane mode apes aliqua locum ampliandi et spacia
dilatandi, quod multis vicibus precipiti pusillanimitate
intendebat locum dimittere et in D e 1 f f repedare ;
nesciebat enim pauper , mali i nexpertus , quod que
spud homines inpossibilia suet spud Deum
aunt et parva .

facilia

Sic ergo Dominus, qui nunquam

deseruit sperantes in se , temptato sic et anxio H e nrieo consolacionem immiserat et contulerat per
homines Deum timentes .

Ex quibus preter prefatam

matronam cum suis adherentibus una specialis eciam
a) In het H. S, ad potandum fratres .
b) In het H . S, vigenarium .
C) In bet H . S . loco .
1) Niet kostgangers, zooals in meerdere kloosters werden aangeuomen, maar kostleerlingen. Zie blz . 4 reel ti,
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consolatrix et bona promotrix fuit Ida, mater prima
et fundatrix conventus sororum sancta K a t e ri n e 1 )
retro nos, que multocies exemplo sui animabat dominum H e n r i c u m in seipso diffidentem, sicut illum
predictum conventum incepit et pane consummavit
suis temporibus sad non sine tribulacione et angustiis,
ut infra patebit. Pro quibus eis omnibus et singulis
predictis et cunctis benefacientibus nobis retributor
omnium bonorum Deus largiri dignetur graciam in
presenti et gloriam in futuro . Similiter fuerat una bona
vidua D i e w a e r 2), que ante tempora domini H e n ri c i
et suis temporibus quoad vixit in singulis ebdomadibus
ministrare solebat twee kynnekyns butyri a) reeentis
fratribus in subsidium et temporibus quadragesimalibus
ficus et racemos, quod ultra vel circa triginta annos
continuavit usque ad diem mortis, quo legavit fratibus
et dimisit debits nobis concessa in summam b) triginta tres florenorum Renensium, pro quibus ipsi
annuam et perpetuam memoriam ei C) assignavimus .
Ista bona matrons valde multa (?) bona nobis in diversis
eleemosinis, auro et argento, in subsidium calicum
contribuit et petunias pluries concedendo et multis
aliis graciis et promocionibus . Item magistri sancti
Spiritus consueverant ex pia bona consuetudine dare
fratribus circa hyemem een last turfs, et circa festum
Epiphanie een side specks, et in estate een voet vleys,
continuances ista a primo tempora domini H e n r i c i
usque in annum Domini 14 . . d), quo fratres ali-

a) In hat H. S . butturi .
b) In hat H . S. summa .
c) In hat H . S. sibi .
d) Niet ingevuld.
1) Dit klooster behoorde tot hat Utrechtsche Kapittel .
2) D i e w e r t j e was eene zeer gebruikelijke vrouwennaam, ontleend aan sancta Dievera, ancilla sanctae Ursulae . Haar feestdag
ward op
Januari gevierd .
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qualiter bene stantes cum laboribus manuum et celebracionibus missarum et ceteris pies obvencionibus ac
eleemosinis bonorum ills predicts scolaribus , in demo
pauperum degentibus 1 ) , assignaverunt et dederunt .
§ 12, Ut autem plenior habeatur noticia de primo
ortu et suecessu hujus domus, qualiter scilicet et
quomodo ex modicis non sine penuria products sit
Deo annuente , sciendum quod ista domus , quam ad
inhabitandum primo dominus H e n r i c u s invenerat,
erat ills eels et nuda domus, que post totale incendium opidi Goudensis reedificata fuit, ut supra habitum
est paragrapho tercio 2) . Que tune divisa inferius
fuerat in tree partes ; prima pare ab occidente, a
plates scilicet incipiendo , protendebatur usque (ad)
cancellos, qui nuns in venire ecclesie in transverse
posits suet 3 ) . Et erat tune locus eollacionis, ubi
diebus festivis convenire solebat ad audiendum collaciones populus, mulieres scilicet sole . Que collaciones ante hec tempera fieri consueverunt in modum
lectionis, qua unus fratrum sine alius quis legebat
ex libris teutonialibus ad hoc ordinates, donec aliquando aliquis sacerdos sive de fratribus sive aliis
quibuslibet veniebat, qui per modum simplicis exhortacionis populum post lectionem docebat sermonis
mode. Aliquando eciam sacerdos non habebatur et
stabat tune eels lectio pro collacione , sicut facere
solebant, quando ipsis vacabant a) vel non vacabant b)
prescripts venerandi vine et domini dominus H e n r i c u s

a) In het H. S. vacabat.
b) In het H . S, vacabat.
1) Het Arme-fraterhuis , wel to onderscheiden van het St
Paulusconvent, gelegen op den G r o e n e nw e g . (W a l v i s blz . 212 .)
2) In 1438 .
3) Zooals de meeste kloosterkerken in one vaderland, mistte de
kerk van het St. Paulushuis den kruisvorm ; de choorafsluiting
lnoest derhalve in het schip van de kerk aangebracht worden .
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Erp, dominos Johannes Goch et dominos Joh a n n e s V o p p o n i s . Seconds pays domus, que modo
est ultra cancellos pens usque ad chorum , qui in
anno Domini MCCCC septuagesimo tercio perfectos
est, ut infra videbitur, erat adhuc a primo intersticii
muro secundo adhuc muro subdivisa. In ista priori
subdivisionis domuncula erat fratribus locus pro refectione, in qua viri separatim festivis diebus ad audiendum collaciones solebant convenire . Et alia pays
subdivisionis erat camera, in qua onus erat lectus
repositus pro hospitibus recipiendis , in qua , quia
alias locus non fait, scolas habebant scolares et
commensales hic visitantes . Circa istam secundam
partem, sicut premittitur, subdivisam, erat in parts
boreali super aquas protensa una parva domuncula
sub tecto domus constructs -- een o flack -- et
eras pro coquina fratrum cum exiguo penu parum
conference, que postern tempers facts est sacristia, ut
infra patebit paragrapho. In hoc anno, scilicet quinquagesimo sexto, post Dominican octavorum Pasche
venerabilis eater, dominos C o r n e 1 i u s, sepedictus,
valde sollicitus perficere quod hic incepit, adduxit
secum dominum H e n r i c u m novellum reetorem huj us
domus in colliquium patrum in Z w o l li s . Quo tune
per venerabiles patres inter eos tune ipse admissus
et acceptatus est et domus , similiter innovata,
asscripta et admissa in numero et catalogo ceterarum
domorum clericorum, et extune eodem anno atque
demnceps a patribus visitata, quod pries haberi non
poterat. Post hec que superius dicta sent de domus
divisions super terram, eciam sciendum est quod
super sollarium, quod in predicts demo fuerat, per
dominum Henricum Erp edificate fuerant sex eellule sive camere exigue , et alias dominos H e n r i c u s
A r n h e m adhuc duos in eodem sollario construxit,
in quibus ipse et ceteri fratres se recipiebant . Item
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longitude aree in qua domus predicts stabat erat ab
occidente usque ad aquas retro currentes in oriente,
ut in paragrapho tercio aliqualiter tactum est ; sed
vera latitude hujus aree cum suis omnibus adherentibus (se extendit) ab aquis in boreali parte currentibus
usque ad extremum murum transitus exclusive, qui
consistit in parse meridiali a) . In isto primp anno
domini Henrici facts est ymago pulcherrima beate
Virginia, que none ut regina virginum in altari ejus
inter pulcherrimas imagines sanctarum virginum , ei b)
collateralium, decentissime locata eat (tanquam) protectrix et promotrix domus ; de quo propter vitandam
jactanciam plura poni non convenit . Item eciam
facts eat ymago sancti Pauli de lapido albo et
duro, que aliquibus annis stabat supra portam, que
in pallacio primitus stabat et eras pro ingressu domus
et ecclesie similiter ordinata ; hec eat eadem ymago
nuns locata supra magnam januam ecclesie, que eat
in occidente ad plateam circa locum quo prior ports
stare consueverat.

§ 13 .

[Cetera desunt in manuscripto .]

a) In het H . S, meredionali .
b) In het H . S . sibi .

STUKKEN AANGAANDE DE ZENDING VAN
DR . GODERT PANNEKOEOK NAAR
DUITSOHLAND IN 1

8.

MEDEGEDEELD DOOR

Da .

. S. VAN VEEN.

Op Februari 1
was to Vaucelle tusschen Spanje
en Frankrijk een wapenstilstand voor den tijd van
vijf jaren gesloten . Desniettegenstaande brak in bet
begin van het volgende jaar de oorlog op nieuw izit .
Het schijnt, dat Hendrik II na de nederlaag van
St. Quentin pogingen heeft aangewend om sommige
Duitsche vorsten to bewegen voor hem partij to
kiezen, waarvan bet gevolg zou geweest zjjn, dat
Philips II van twee zijden aangetast werd . Ten
erode zich dienaangaande zekerheid to verschaffen
en tevens om de Duitsche vorsten to waarschuwen,
zond Philips in Februari 1 8 Dr . Godert Pannekoeck,
raad in den Hove van Gelderland, die reeds onder
Karel V met gewichtige zendingen was belast geweest en bet voile vertrouwen van dien vorst genoot,
naar verschillende Duitsche vorsten .
Godert Pannekoeck, beer van Meinerswjjk, behoorde
tot een adelljk Geldersch geslacht . Hjj werd omstreeks 1 20 to Elst geboren, behaalde den graad
van doctor in bet kanonieke en burgerlijke recht
aan de universiteit to Siena, werd in 1 47 bij de

48

STUI KEN AANGAAI~DE DE ZENDING VAN

opriehting

van bet Hof van Gelderland substituut-

momboir en in 1
zijn flood in 1 7

2 raad, welk ambt hj tot aan
bekleedde .

Van het vertrouwen

den konings op zijn bekwaamheid getuigt ook een
andere tending naar Duitschland in 1

7 ten behoeve

van graaf Johan van Rietberg . Als ijverig katholiek
nam hij eon zeer werkzaam aandeel in de maatregelen
tegen de hervorming in Gelderland . (Zie verder over
hem : Geld. volksalmanak van 1898, blz . 141 vlg .)
De stukken ,

die hieronder worden uitgegeven,

makers deel uit van een dossier, bevattende een aantal familiepapieren van Godert Pannekoeck en behoorende tot het door de eigenaars, de familie van
Pallandt ,

in het Geldersehe archief gedeponeerde

archief van het huffs Neerijnen .
Het rapport is door Pannekoeck gedaan aan Emanuel Philibert van Savoye, sedert 1

landvoogd

en opvolger van Koningin Maria van Hongarije . Het

is niet door P . zelf geschreven, maar draagt aan de
achterzijde van liens eigen hand de aanteekening :
Commission
de Saxe l'an LVIII ."
J. S. V . V .

I.

INSTRUCTIE VOOR DE ZENDING VAN GODERT PANNEKOECK NAAR HERTOG HENDRIK VAN BRUNSWIJK .

1

8 Februari 17,

Philip von Gotten Gnaden Khunig zu Hispanien,
Engellandt, Franckreich, beider Sicilien and Ertzhertzog zu Osterreich, Hertzog zu Burgundien ; Grave
zu Habspurg, Flandern and Tyrol etc .
Instruction , was der ersam , gelert, unser Bath
and lieber getreuer Gotfrid Pfankhuech, Lerer der
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Rechten, boy dem hochgebornen Fursten, unserm
besondern freundtlichen, lieben Ohaimen and Ordensbruedern, Herren Hainrichen Hertzogen zu Braunschweig and Liunenburg von unserntwegen and in
unserm Namen handlers and werben soil.
Erstlich soil sick gemelter unser Rath and Gesanther Gotfrid Pfankhuech mit dem fi rderlichsten
zu S . L . , wo Sie auzutreffen sein wurdet, verfuegen
and derselben nach Uberraichung unserer Credentzschrifft, so wir ime hieneben an S . L . lassen zustellen, unser Freundtschafft, genaigten gueten Willen
and alles guets and dan noch ferrer vermelden, Sein
Lieb wuste sick sonder Zweiffel gueter Massen wol
and freundtlich zu erinnern, welcher Gestalt and
aus was Ursachen wir Sie kurtz verschiner Zeit
schrifftlich ersuechet and gantz freundtlichs Vleiss an
Sij begert, das Sij uff unser freundtlich Vertrauen
and Jr selbst guetwillig, nachparlich Erbieten in
Ansehung der vorstehenden Not and unser Gelegenhait als bald and so furderlich imer menschlich and
muglich zwayhundert gueter, wolgeruster raisigen
Schutzen rustung i) , sonderlich aber umb mehrer
Befurderung willen von Seiner Lieb Lehenleuten,
Dienern and den jhenigen , so deren ohne das zu
dienen schuldig and pflichtig weren and Sein Lieb
alberait mit Harnasch and Pferden genuegsam fursehen
in gueter Rustung an der Handt hette, werben
lassen , uns die selben mit einem kriegserfarnen,
verstendigen and vleissigen Rittmaister (so Sein Lieb
dartzu teuglich and geschickt sein achten wurde) den
nechsten zuschicken and die Sach mit ernstlichem
Vleiss also befurdern wolte, das sij unverzuglich in
den Anzug gebracht, gemustert and uns ferrer zum

1) Waarschijnlijk schrijffout voor „rusten ."
Bijdr . en Meded . XX.

4
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eilendsten zugefuert werden mochten .

wie

wir dan

uff des hochgebornen Fursten, unsers freundtlichen
lieben Ohaims, Herren Erichen Hertzogen zu Braunschweig and Lunenburg, Seiner Lieb Vettern, Zuschreiben (dene wir gleichsfals auch umb airs solche Anzal
Raisigen freundtlich ersuecht), alsbald unsere Commissaries mit Geldt and ferrerm Beschaidt gee Deventer and Lingers, daselbst solcher Raisigen zu erwarten, sij zu musters and ferrer zu uns zu fueren
abgefertiget gehabt.
Nun were solches furnemblich allain aus dieser
Bewegung von uns beschehen , nachdem wir darvor
zu Abschneidung and Ringerung aines Thails des
grosses and schweren Uncostens, so uns uff deco Hals
gelegen and teglich uffgangen and dan aus etlichen
andern ehafften Bedeneken, alle unsere Teutsehe
Raisigen, sovil wir deren den vergangenen Sommer
in unser Bestallung and Besoldung gehabt, geurlaubet

and abgedanckt and dock hernacher zu gebuerliehem
and fueglichem widerstandt, Uffhaltung and Abwendung unsers Vheindes , des Khonigs von Franekreich,
Gewalts (so damals mit Hereskrafft an unsere Greintzen gelegen and allerhandt vheindtliche Handlungen
gegen den Unsern furgenumen and geubet) Teutseher Raisigen vast wol wider von Notes gehabt,
dieselben aber, so bald and eilendts als die Noturfft
and unser and dieser unserer Lande Gelegenhait and
Wesen, auch der Sachen wichtigkhait erfordert,
nieht zu werben, vii weniger zu uns and an unsere
Greintzen zu bringen gewust , das wir vermaint and
bey uns fur gewiss gehalten, wir solten and wurden
lurch diesen als den nechsten and richtigsten Weg
and also Seiner Lieb Mittel and freundtliche Befurderung solche obgemelte geringe Antzal Raisigen
umb sovil desto ehr and furderlicher in den Antzug
and dermassen zeitlich zu uns bringen mogen, das
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wir tins derselben unser Gelegenhait and Noturfft
nach gegen unserm Vheindt mit Nutz gebrauchen
and me von seinem vheindtlichen Gewalt geburlicher
weise abhalten khonden, one das solche werbung
allererst zu weitlaufflgem Bedencken gerathen sein
and sick so lang verweilet haben solte .
Dieweil wir aber von S . L . tiff solches unser Begeren freundtlich wider beantwortet and berichtet
worden, das Sij sick (in Erwegung and notwendiger
Betrachtung der vor Augers stehenden gefahrlichen
Lauffe , auch geschwinden and sorglichen Practicken
and Kriegsgewerb , so derselben Landtsart sick anspinnen and erreugen theten, auch numnehr wesentlich when liessen, derenhalben sick S . L . etwa aines
Backenstraichs zu befahren and darumb nicht gemn
schlaffend betretten lassen wolte) Irer aigen Leute, mit
denen Sij sick in Kriegesgeschefften also gebraucht,
das S . L . Irer and sij hinwider Irer Lieb Gelegenhait wusten , gar nit entblossen dorfften , solten noch
mochten, and tins dock nichts destoweniger zu Erzaigung seiner Lieb , getreuen, wolgenaigten Gemuets
and muglichen wilfarung amen ehrlichen vom Adel
and nun lang gewessnen Ritmaister, Eberhart von
wullen genant, der zu solcher Antzal Reutter genuegsam geachtet, zum furderlichsten gegen Lingers
(mit demselben alda handlers and ime desshalben
Gelt and ferrern Beschaidt zustellen zu lassen) schicken
and sick daruff der begerten Anzal Raisigen halben
also freundtlich and vleissig bearbeiten wolte, das
sij mit dem unverzuglichsten geworben werden and
tiff dem bestimbten Musterplatz erscheinen solten,
inmassen sick also die Sach uber unser Zuversicht
so lang verweilet and uffgezogen , das wir nicht
allain gemelte Antzal Raisigen, so furderlich and
eilendt, wie wir wol gewolt and sick unser Noturfft
and Gelegenhait nach gebuert hette, nicht zu tins
4*
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bringen and sjj gegen dem Vheinde brauchen mogen,
sonder uns auch derselben in Betrachtung alley Umbstende and Gelegenhait (wir thuen gleich zu solchem,
was wir wollen) nochmals in etlich Wochen nicht
getrosten dorffen ; mitlerweil aber alle Zeit and Gelegenhait was fruchtbars darmit auszurichten verschwunden and sick auch alberait unser Vheindt
mit seinem Kriegsvolck wider aus dem Veldt hinder
sick in rein Gewarsam gethan and seine Heuffen
getrent, das wir solcher jetzo abermals umb sovil
desto minder bedorfften ; so weren wir aus solchen
und, andern Bedencken, sonderlich aber dieweil sick
das Wetter dieser Zeit also geendert and anlast, das
sick so baldt and bitz uff den Frueling abermals
eines vheindtlichen Einfals and Angriffs vom Vheinde
nicht liderlich zu besorgen , and das wir dannocht
unsere Greintzen alberait mit Kriegsvolck der Noturfft nach genuegsam versehen and besetzt, gnediglich gemaint solche Werburg der angeregten zwayhundert Pferde uff billiche and zimbliche Vergleichung
and Ergetzlichait der gemelten Ritmaisters and anderer, so desshalben in Costen gebracht worden (so
ferr solcher anderst mit S . L . and ihrem gueten
Willen and ohne sondere Beschwerden beschehen
and bey men erhalten werden mochte) uff ditzmall
einzustellen and berhuen zu lassen, wiewol wir uns
S . L. in solch and sonst getreuen furgewenten Vleiss,
auch freundtlichen and nachparlichen, guetwilligen
Erbietens gantz freundtlich and vleissig bedanckten,
auch lessen so am Angevenck freundtlich and benuegig Gefallen truegen, alsob uns gedachte Raisigen
alberait vor lengst zukhomen weren, dieweil wir
genuegsam gespurt and befunden, das es an Seiner
Lieb genaigten Willen and gueten muglichen Befurderung nicht gestanden, das solcher nicht ehr wurcklich ervolgt .
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Und langte derwegen unser gantz freundtlich and
vleissig Sinners and Begeren an S . L . , S

wolte

nicht allain solche gehliche Enderung im besten von
uns uffnemen and vermercken, auch uns desshalben
and das wir Jr uff Ir jungstes an uns gethanes
Schreiben nicht ehr and furderlicher geantwortet (so
dock khainer andern Ursach verpliben dan das wir
uns aus allerhandt furgefallenen Bedencken and
andern Verhinderungen so bald daruff nicht entschliessen molten) freundtlich entschuldigen, sonder
auch uns nochmals zu freundtlichen Ehren and Gefallen mit gemeltem Rittmaister and Raysigen mit
Vleiss dahin zu handlers unbeschwert sein, damit sij
sick, wie obgemelt, mit einer geburlichen zimblichen
Ergetzlichait benuegen, wider abweisen and abdancken
lasses ,

and also mit uns guetwillig zufriden sell

wolten, wie S . L, Irem hohem Verstandt and sondern
Ansehen nach, so Sj bey men hat, sonder Zweiffel mit
allem Fueg and Glimpff, auch derer gueten Benuegen
leichtlich and wol zu thuen and zu erhalten wissen,
and sick solcher Muehe unserm insondern freundtlichen Vertrauen nach guetwilliglich unternemen and
nicht verdriessen lasses wurde , so wolten wir solche
gnedige Fursehung thuen and Ordnung geben, das
sjj des jhenigen, so S . L . men also von unserntwegen zusagen and versprechen (in welchem wir
dan Seiner Lieb khain Mass zu geben , sonder alles
Irer Beschaidenhait vertreulich and freundtlich haimbzusetzen gedechten, ungezweiffelt Sij wurde in solchem nichts als die Gebur handlers and verordnen),
alsbald and unverzuglich habhafft gemacht werden
solten.
Im Fall aber solches ohne Seiner Lieb Misfallen
and Verdruss and dan je der benenten Ritmaister
and Raisigen sonder Beschwerden, auch Abbruch
and Verklainerung unsers Glimpfs, Reputation and

4
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Trauens, so wir unserm Verhoffen nach bey alien
Teutschen Kriegsleuten billich haben sollen, mit Fueg
nicht in das Werck gerieht werden khonte , so weren
wir bedacht and entschlossen, ehe wir durch solehes
S . L . and gemelte Ritmaister and Raisigen belaidigen
and beschweren and bey dem Teutschen Kriegsvolek,
dartzu wir nicht wenig Zuflucht and Trosts hetten
and lessen Gunst and Naigung gegen uns mit allem
Vleiss zu erhalten gemaint weren , unsern Glauben
and gueten Rhueff verlieren oiler mit dem wenigsten
schweehen solten, vii lieber angeregte Werbung and
Bestallung, unangesehen das wir deren jetzo aus oberzelten Ursachen so hock and bald nieht bedorfften,
fortgehen and in das Werck richten zu lassen , and
vilgemelte Ritmaister and Raisigen nochmals in unsern Dienst and Besoldung an and uffzunemen and
zu behalten, wiewol, da es mit S . L . freundtlichem
Gefallen and guetem Willen and sonst mit Fueg and
Glimpff gesehehen khonte , wir deren vii lieber uff
obgemelte Mittel zu diesem Mat geubriget sein mochten .
Sonst hetten wir aus angeregtem S . L . Schreiben,
deren so freundtlich , vertreulieh Erzaigen and Erbieten, das Sij Jr auch unsere Sachen dermassen
treu and mitleidenlich anligen liessen , sonderlich
abet Jr freundtlich Verwarnen der Meckelburgischen
and anderer vorstehender Kriegsgewerb halben zu
gantz freundtlichem, angenemen Danck and Gefallen
vermerckt and setzten in gar khainen Zweiffel, S . L .
wurde sick Trem hohen Verstandt nach also in die
Sachen zu schicken, mit so ernstlichem Vleiss der
gemelten Practicken acht and wahrzunemen and
solche zeitliche and notwendige, genuegsame Fursehung zu thuen wissen , das solche Gewerb Jr nicht
allain zu khainem Schaden geraichen, sonder auch
sovil muglich durch alle gebuerliche, hegliche Mittel
and Wege verhindert, uffgehalten and abgewendet
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werden mochten, wie wir dan die Fursehung, so Sein
Lieb uff solchen Fall alberait gethan hette and noch
thuen wolte, insonderhait gemn vernumen and uns
gantz freundtlich and wol gefallen liessen .
Dieweil uns aber jetzo ferrer von vii Orten mehr
solcher obgemelter Sachsischen Practicken and Kriegsgewerb halben allerhand wahrnungen and Bericht
teglichs and je lenger je mehr anlangten and einkhemen, sonderlich aber das sick unsere Vheinde and
it

Anhang offentlich vernemen liessen, welchermassen

denselben etliche vii ansehenliche Stende des hailigen
Reichs (deme wir dock aus viler redliehen, ehafften
Ursachen nicht Glauben geben khonten, sonder es
allain fur Franzosische erdichte Renck and Listigkhait hielten) auch verwant seiu solten, so hetten
wir aus sonderm freundtlichem and nachparlichem
Vertrauen, so wir zu S . L, truegen and dan auch
notwendiger Sorgfeltigkhait nicht umbgehen wollen
obgemelter unsere Bath and Gesanten Gotfrid Pfankhuech zu S . L . abzufertigen and Sij von unserntwegen
freundtlich besuechen ,

aines solchen berichten and

mit Jr ferrer daraus , wie gemeine, auch unser bailer
sonderbare Notturfft erforderte, reden and handlers
zu lassen .
Und were demnach unser freundtlich and vleissig
Begeren an S. L ., Sij wolten solchem unserm freundtlichem unzweiffenlichem Vertrauen and Irem selbst
guetwilligen Erbieten each ime , gemeltem unserm
Gesanthen, was Sij neither solcher and anderer gefahrlichen and sorglichen Gewerb and Practicken halben
ferrer mit Grundt erfaren , auch wie solchem am fueglichsten zu begegnen and was sonst allenthalben zu
handlers, and wie die Sachen uberall gestalt and
geschaffen an unser Stat in gehaim vertrauen and
aigentlich verstendigen and entdecken ; so wolten wir
leichsfals was wir uff user Seiten erkhuudigen moth*
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ten , so S . L . and dieselb Landtsart betreffen wurde
and sonst gemaine Wolfart, Rhue and Ainigkhait
anlangen thete, dasselb S . L, zu jeder Zeit mit
dem furderlichsten auch zu wissen thuen, and wie
wir uns hievor etlichmal erbotten mit Seiner Lieb
in alien furfallenden Sachen vertreuliche and nachparliche ,

guete Verstendtnus and Correspondentz

halters .
Daneben auch Seiner Lieb freundtlicher and gantz
vertreulicher Mainung nicht bergen, das wir uns
alberait mit obgemeltem unserm freundtlicher lieben
Ohaimen, Hertzog Erichen zu Braunschweig uff
zwelffhundert Pferde, dieselben in wartgelt uns zu
guetem uffzuhalten, verglichen, mit andern unsern
bestelten Obristen jetzo uff mehr Pferdt and Teat .
sche Raisigen gleichsfals auch handlers liessen and uns
vermittelst gotlicher Huff mit Kriegsvolck dermassen
gefast zu machen gedechten, das wir verhofften,

unsere Vheinde soften uns uff khunftigen Somer
nicht ploss oiler ungerustet finders and antreffen,
welches dan and das wir solche and sovil Pferdt in
der Sachsischen Landtsart in unserm Verspruch and
wartgelt hetten, sonder Zweiffel etlichen vii bosen
and gefahrlichen Practicken , so sonst mit Zerruttung
and sonderm Nachthail gemainer Rhue and Ainigkhait ausbrechen and in das Werck gericht werden
mochten, den Lauff werden and also im Weg lgen,
das gewisslich vile liderlich was Urhuewigs anzufahen emn Vorbedencken haben and also Seiner Lieb
and derselben Landtsart auch zu mehrer Sicherhait
gelangen wurde .
Sein Lieb wolte sick in solchem allem unserm
sonder freundtlicher, unzweiffenlichen Vertrauen nach
and wie gemainer Wolfart Nutz and Notturfft erfordert, guetwillig, unverdrossen, vleissig and vertreulich ertzaigen .

Daran thete Sij uns emn sonder

GODERT PANNEKOECK NAAR DUITSCHLAND IN

1

8.

7

freundtlich, angenem Gefallen umb dieselb mit alley
genaigten Freundtschafft zu jeder Zeit wider zu beschulden and zu erkhennen .
Welches alley and was sonst ferrer zu den Sachen
dienen mag, solle gemelter unser Rath and Gesanther S . L . , wie er wol zu thuen wail and unser
gnedig Yertrauen zu ime stehet, seinem Verstandt
nach mit allem Vleiss furbringen and insonderhait
daruff gehen, das Sij unser freundtlichen, vertreulichen Naigung, nachparlichen Willens and gueten
Eiffers gegen Jr recht versichert and verstendiget
werde and sick alley genaigten Freundtschafft and
gueten Nachparschafft unzweiffenlich zu uns versehe,
auch mit wachenden Augen der schwebenden Practicken wahrneme and dieselben Irem besten Vermogen nach uffhalten, verhindern and abwenden helffe .
Und was er also von S . L . darauff vernemen wurdet oder sonst durch antler Leut and in derselben
Landtsart von gemelten Practicken and gegenwertigen Leufften, darauff er dan sein vleissig Uffmercken
haben solle , grundtlich erfaren khan uns mit dem
furderlichsten uff der Post wider zuschreiben and
berichten : daran thuet er unsern gefelligen Willen
and Mainung .
Geben unser unserm Khuniglichem uffgedrucktem
Insigel in unser Stat Brussel in Brabant, am 17ten
Tag des Monats Februarij, anno etc . im 8steu, unserer
Reiche im funfften and dritten .
Philippus .
Ad mandatum Regiae Catholicae Majestatis proprium.
P . Pfintzing .
(Met s'Konings zegel in rood was, gedekt door eei
ruit van papier .)
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II.

INSTRUCTIE VOOR DE ZENDING VAN GODERT
PANNEKOECK NAAR HERTOG AUGUST VAN SAKSEN EN DE MARKGRAVEN JOACHIM EN JOHAN
GEORG VAN BRANDENBURG . 1

8 Februari 17 .

Philip von Gotten Gnaden Khunig von Hispanien etc .
Instruction, was der' ersam, gelert, unser Rath
and lieber getreuer Gotfrid Pfankhuech, Leerer der
Rechten, bey den hochgebornen Fursten, unsern
besondern freundtlichen, lieben Ohaimen, Herren
Augusten Hertzogen zu Sachsen, T andtgraven in
Thuringen, Marggraven zu Meichsen and Burggraven
zu Magdenburg, and Herren Joachimen Marggraven
zu Brandenburg, zu Stetin, Pomern, der Cassuben,
wenden and in Schlesien, zu Crossen Hertzogen,
Burggraven zu Nurmberg and Fursten zu Rugen,
den hailigen Rhomischen Reichs Ertzmarschalcken,
Ertzchamerern and Churfursten, and dan Herren
Johan Georgen, auch Marggraven zu Brandenburg
etc, von unserntwegen and in unserm Namen handlen
and werben soil .
Erstlich soils sick gemelter Rath and Gesanther
Gotfrid Pfankhuech , nachdem er boy dem hochgebornen Fursten, unserm besondern freundtlichen, lieben
Ohaimen and Ordensbruedern, Herren Hainrichen
Hertzogen zu Braunschweig and Lunenburg gewest
and bey S . L . sein werbung vermog unser besondern Instruction, so wir ime desshalben zustellen
lassen, gethan and verrichtet, sick mit dem furderlichsten zu gemelten unsern freundtlichen, lieben
Ohaimen, Marggraff Joachimen, Churfursten etc, and
Marggraff Johan Georgen zu Brandenburg etc ., wo
Ihre Liebden anzutreffen sein werden, mit erst and
ztivor aber ~u demo Sons and vol endts derv Vatter
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verfuegen and Iren Liebden nach Uberantwortung
unserer Schreiben , so wir ime an Ire Liebden hieneben zustellen lassen, unser Freundtschafft, genaigten
Willen and alles Guets and darneben loch fetter
das jhenig, so wir Iren Liebden in gedachten unsern
Brieffen zuschreiben, davon wir dem gemeltem unsern Gesanthen hieneben Abschrifften auch geben
lassen, mundtlich nit alien dartzu dienstlichen Argumenten, wie er solches unsern gnedigen Vertrauen
and seinem Verstandt nach wol zu thuen wissen
wurdet, vermelden and erwidern, sonderlich abet
vermog desselben bey gedachten Marggraff Johan
Georgen nit allem Vleiss dahin handeln, das Sein
Lieb ime was Jr solcher angetzogener Practicken
halben bewust der Vertrautnus nach, damit wir S . L .
zugethan, in Vertrauen grundtlich and aigentlich
berichten wolle, and dal bey dem Churfursten,
Seiner Lieb Vattern , sick von unserntwegen auch
ertzaigen and S . L . unser vertreuliche Freundtschafft,
genaigten willen and wolmainende , guete Nachparschafft, darmit wir derselben genaigt, and darneben
die Ursachen, warumb wir in zu S . L. Son abgefertiget, auch anzaigen and nit allem Vleiss berichten .
Volgendts abet and nach Verrichtung desselben
in seinem widerraisen den weg lurch unsern freundtlichen , lieben Ohaims , den Churfursten von Sachsen,
Churfurstenthumb nemen , S . L, gleichsfals von unserntwegen haimbsuechen and bey derselben nach
Uberantwortung unsern Schreibens and Credentzbrieffs , so wir ime sambt Copey davon auch zu
behendigen bevolhen, vermog and inhalt desselben
nit alien getreuem Vleiss werben and anbringen,
sonderlich abet an alien dreyen Orten and sonst
allenthalben auff der Leut Thuen and wesen, auch
der Leufft Gelegenhait sell vleissig Auffmercken
haben , alley Handlung nit Ernst
t cht nemen and

0
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was ime von Iren Liebden uberal zu Antwort gefelt
and sonst begegnet, auch er, wie alle Handel gestalt
and geschaffen, grundtlich erfaren mag, uns zu seiner
Widerkhunfft (so er sovil im muglich befurdern soil)
auch entlich berichten .
Imfall aber obgemelte baide Churfursten van Sachsen
and Brandenburg nicht vorhanden, sonder sick villeicht (wie wir dan darfur halten gewisslich geschehen
werd) auff jetzo angehenden Tag gen Franckfurt personlich verfuegt haben wurden , soil gemelter unser
Gesanther sein Werbung, wie obgemelt, allain bey
unserm Ohaim, Marggraff Johan Georgen, den er
gewisslich anhaimbs betretten wurdet, aussrichten
and sick dock bey der baiden gemelten Churfursten
hinterlassenen Rathen antzaigen , wie er gleichsfals
von uns Bevelh gehabt Ire Liebden von unserntwegen
auch haimbzusuechen and etlicher Sachen halben
Werbung an Sij zu thuen . Dieweil Sij aber nit anhaimisch, so versehe er sich, wir wurden Ire Liebden
lurch andere Weg besuechen and solcher seiner
Werbung verstendigen lassen and sich in solchem
allem unserm gnedigen Vertrauen nach vleissig and
beschaidenlich ertzaigen and verhalten : daran thuet
er gleichsfals unsern gefeliigen Willen and Mainung .
Geben unser unserm Khuniglichen auffgetrucktem
secret Insigel in unser Stat Brussel in Brabant am
I7ten Tag des Monats Februarij anno etc, im $sten,
unserer Reiche im funfften and dritten .
Philippus .
Ad mandatum regiae Catholicae Majestatis proprium .
P . Pfintzing.
(Met zegel, gelijk aan dat van de andere instructie .)
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III. BRIEF VAN KONING PHILIPS AAN DEN MARKGRAAF JOHAN GEORG VAN BRANDENBURG.
1

win

8.

Philip von Gottes Gnaden etc, embieten dem

hochgebornen Fursten, unserm besondern freundtlich en ,

lieben Ohaimen ,

Herren Johan Georgen

Marggraven zu Brandenburg etc . Hochgeborner, besonder freundtlicher, lieben Ohaim, Nachdem sick
unsers Vheindes, des Khunigs von Franckreich, unersett, fridhassig and unrhuewig Gernuet jetzo aber
and je lenger je meter dahin ertzaiget, das er den
angefangenen and von ime verursachten Vhede
and Kriegsemporung wider uns and unsere Landt
and Leute vheindtlich nachsetzen and unter dem
Schein desselben auch im hailigen Reiche Teutscher
Nation an mehrerley Orten and sonderlich in den
Sechsischen Landtsart, wie uns dan desshalben allerhandt glaubwirdige Kundtschafften and warnungen
teglichs einkhomen, neue Unrhue and gefahrliche
Emporung zu erwecken and lurch sonderbare Befurderung and Zuthuen etlicher unrhuewiger and gemainem Friden widerwertiger Leute, mit denen win
dock in unguetem gar nichts zu thuen , vii weniger
zu solchem irem unrhuewigem, unbefuegtem Vorhaben
die wenigest Ursach je gegeben, nicht allain Kriegsvolckh zo Ross and Fuess zu werben and uffzuwiglen ,
sonder auch etliche Stende des hailigen Reichs sick
gantz unverursachter Sach allerhandt vheindtlicher,
thatlicher Handlungen wider uns and diese unsere
Niderlandt anzumassen and zu unterstehen, uffzureden
and zu bewegen, in embsiger and stetter Arbeit stehen,
and sick gantz ernstlich bemuehen sollen , so werden
win notwendiglich verursachet unsere Sachen auch in
desto besserer Acht and wahrnung zu haben , uff
solche unsers Vheindes listige and gefahrliche Prac-
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ticken mit Vleiss zu sehen and uns dagegen zu schuldiger Rettung unserer Landt and Leute der Gebuer
and Notturfft nach zu fursehenund gefast zu machen .
Dieweil dan gemelter unser Vheinde and sein
Anhang so unverschembt sindt and sick offentlich
berhuemen and ausgeben dorffen, das E. L . solchen
iren Anschlegen and Practicken neben andern selbst
auch verwant sein sollen , wir aber demselben in
Ansehung der freundtlichen Verwantnus , damit uns
E . L . zugethan, and unserm sondern Vertrauen and
genaigten Freundtschafft nach, so wir zu E . L . tragen,
gar khainen Glauben geben , sonder solch it ungereimbt, falsch Ausgiessen and Berhuemen vii mehr
dahin verstehen (wie es dan sonder Zweiffel im Grundt
also sein wurdet) , das sij vermainen unter solchem
falsehen Schein it unrhuewig , gefahrlich Furhaben
desto bequemblicher and mit mehrerm Glimpff hey
gemainem Man durchzubringen and in das Werckh
zu richten, and dock darfur halters, das E . .L, als
der Landen gesessen and so teglich umb allerlay
Leuth sonder Zweif'el, do(?) etwas an solchem Handel,
den Grundt wissen, die jhenigen, so der Sachen
vertraut, khennen and also von men oiler sonst
durch andere Weg allen Beschaidt and Gelegenhait,
wie die Sachen allenthalben beschaffen, erfaren haben,
sollen , uns nun an deme, das wir solcher Franzosischen
Practicken halben of den rechten Grundt khemen
and derselben aigentlich verstendiget werden , damit
wir unsere Sachen desto besser darnach richten and
anschicken mogen, wie Euer Lieb selbst vernunfftiglich zu ermessen , gantz hock and vii gelegen , derwegen auch denselben mit bestem Ernst and Vleiss
nachzuforschen unsere hochste Noturfft insonderhait
erfordert, uns aber za E . L, von wegen der Verwantnus, damit Sij uns zugethan, and dan auch
sonst als unserm freundtlichen, lieben Ohaim and
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vertrauten Freundt alley freundtlichen and treuen
Warnung and Furderung alles lessen , so uns and
unsern Landen zu guetem and sonst zu Erhaltung
gemainer Rhue , Fridens and Ainigkhait imer dienstlich , unzweiffenlich versehen and getrosten ; so haben
wir Brieff's Zaigern, den ersamen, gelerten unsern
Rath and lieben getreuen Gotfrid Pfankhuech , Leerer
der Rechten, zu E . L . desshalben mit Bevelh abgefertiget solcher and antlers , daran uns and gemainer
Rhue and Friden both and vii gelegen, von unserntwegen and in unserm Namen antzuzaigen and zu
berichten, wie E. L . ferrer mundtlich von ime vernemen werden, and langet demnach unser gantz
freundtlich and vleissig Sinners and Begeren an
E . L. , Sij wolle gemeltem unserm Rath and Gesanthen Gotfrid Pfankhuech in solehem seinem Anbringen
gleich uns selbst volkhomenen Glauben zustellen and
sick daruff and diesel unser freundtlich an E. L .
Begeren solcher obgemelter Irer Verwantnus and dan
unserm sondern freundtlichen Vertrauen nach , so
wir zu E . L . tragen , guetwillig and vertreulich verhalten and ertzaigen and sonderlich uns mit dem
furderlichsten solcher Gelegenhait and was Jr obgemelter Franzosischen and anderer gefahrlichen Practicken and Kriegsgewerb halben bewust and nochmals
erfaren wurdet oiler khanst (in welchem Sij dan
khain Vleiss, Muehe noch Arbeit sparen wolle) mit
dem allerfurderlichsten gantz aigentlich and untersehidlich, auch mit Grundt, so schrifftlich all lurch
mundtliche Vermeldung gegen gedachtem unserm
Gesanthen (deme Sij in solchem kecklich trauen and
alle Gehaimb wol and sieher entdecken mogen) in
hohem Vertrauen berichten and verstendigen and
dartzu hinfuran noch ferrer uff solehe and dergleichen unrhuewige Furnemen Jr vleissig Acht and
Uffsehens haben and nicht allain, was Sjj ferrers ver-
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nemen and erfaren wurdet, uns gleichsfals auch nit
dem eilendsten vertreulich zu wissen thuen and
verwarnen, sonder auch was Sij neben Irem Herren
Vattern ,

unserm besondern freundtlichen and ver-

trauten, lieben Qhaimen (zu lessen Lieb wir uns
gleichsfals alley gueten Freundtschafft and genaigten
Willens unzweiffenlich versehen and S . L . desshalben hieneben auch freundtlich ersuechen lassen),
zu wurcklicher Verhinderung and Abtreibung solcher
Unrhue and schedlicher Emporung imer thuen and
furwenden khan, wie dan vii lurch Sjj beschehen
and furkhomen werden nag, an Irem treuen Vleiss
nichts erwinden lassen, and sick in solchem allem
als unser freundtlich , unzweiffenlich Vertrauen zu
Jr stehet and Sij gemelter Verwantnus nach billich
thuen soil, freundtlich, guetwillig and vleissig auch
nit getreuer Sorgfeltigkhait ertzaigen and verhalten ;
daran thuet Sjj uns amn sonder angenemb, freundtlich Gefallen umb E . L . zu jeder Gelegenhait nit
allem freundtlichen, genaigten Willen wider zu erkhennen and zu beschulden, so wir E. L . (deren wir
nit sonderer Freundtschafft genaigt) hiemit freundtlichen Mainung nicht wolien verhalten , E. L . furderliche Antwort freundtlich begerende .
Geben in unser Stat Brussel in Brabant am , . .
Tag des Monats

anno etc .

8sten,

(Nctar een a,

IV .

BRIEF VAN KONING PHILIPS AAN MARKGRAAF
JOACHIM VAN

wir

fschri ft.)

BRANDENBURG. 1

8 Februari .

Philip etc, embieten dem hochgebornen Fur-

sten , unserm besondern freundtlichen , lieben Ohaimen, Herren Joachimen Marggraven zu Brandenburg,
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des hailigen Romischen Reichs Ertzchamerern and
Churfurst .
Hoehgeborner, besonder freundtlicher
Ohaim, Naehdem uns teglichs von mehrerley Orten
glaubhafftige Khundtschafften and Warnungen einkhomen, das sick unser Vheinde, der Khunig von
Franckreich seinem alter Gebrauch each hinter dem
Schein der zwischen uns and ime sehwebenden Kriegsvhede auch im hailigen Reiche Teutscher Nation
an etlichen Orten and sonderlichen in der Saehsischen
Landtsart lurch Befurderung etlicher unrhuewiger,
fridhassiger Leute neue, gefahrliche and schedliehe
Emporungen and Kriegsgewerb zu erreugen jetzo
abermals unterstehen and unser den Stenden desselben
verderbliche Trennung and Unrhue anzurichten in
embsiger Arbeit sein solle, furnemblich aber, welchermassen das sick unsere Vheinde and Widerwertigen
and it Anhang hin and wider offentlich urd vermessenlich vernemen lassen, das solchen unrhuewiger,
gefahrlichen Practicken and Furhaben etliche vii
ansehenliche Stende des hailigen Reichs and unser
loner auch der hochgeborne Furst, unser freundtlicher lieber Ohaim , Herr Johan Georg Marggraff
zu Brandenburg , E . L . geliebter Sone (wiewol wir
solchem aus viler ehafften and redlichen Ursachen
gar khainen Glauben zustellen , sonder es vii meter
fur Franzosische geschwinde Renckh and erdichte
Listigkhait, dardurch s iron Vorthail zu erlangen
and it Furhaben boy den Leuten desto meter zu beglimpffen and durchzubringen gedencken, haben and
achten thuen) auch verwant seien, and derwegen
aus notwendiger Fursorg verursachet werden unsere
Sachen umb so vii desto meter and besser in Acht
zu haben and geburliche Fursehung dagegen furzunemen and zu verordnen, so haben wir gegenwertigen den ersamen unsere Rath and lieber getreuen
Gotfrid Pfankhuech zu gemelten unserm freundtlicher
Bijdr, en Meded . XX .
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lieben Ohaimen , E . L, geliebten Sone , als unsern
insonderhait zugethanem, vertrauthem Frenndt and
Verwanten nit Bevelh abgefertiget solches Sein Lieb
von unserntwegen zu berichten, sick bey derselben,
wie die Sachen ferrer desshalben gestalt aigentlich
zu erkhundigen and sonst etliche andere mehr Werbung zu thuen, daran uns and dan insonderhait
gemainer W olfart , Rhue and Ainigkhait den hailigen
Reichs hock gelegen , auch daneben gemeltem unserm
Gesanthen Bevelh geben, dieweil wir E . L . bitzher
in alien furfallenden Sachen and Geschefften als unsern
freundtlichen, wolmainenden Nachparn and insonders vertrauten lieben Ohaim and Freundt jederzeit
befunden and erkhent and uns derhalben nochmals
furnemblich aber uff E . L . jungst an uns gethan , so
freundtlich, guetwillig and vertreulich Erbieten alley
vertreulichen and freundtlichen gueten Correspondentz and Verstendtnus zu derselben unzweiffenlich
versehen and getrosten ; das er gleichsfals E L . von
unserntwegen and in unserm Namen auch besuechen
and Jr die Ursachen, warumb wir me zu gemeltem
E . L . geliebten Sone abgefertiget sambt allem Inhalt, was er also in unserm Namen bey S . L . anbracht,
vertreulich berichten and sonst bey E . L, von unserntwegen neben Vermeldung unsern freundtlichen Willens and vertreulicher gueter Naigung, so wir in
rechter, ungedichter Freundtschafft zu E . L, tragen,
obangeregter Franzosischen Practicken and anderer
Sachen halben , daran gemainer Rhue uud wolfart
nicht wenig gelegen , ferrer Werbung thuen soil,
wie E. L . weiter von ine mundtlich vernemen
wurdet ; and langet derwegen unser gantz freundtlich
and vleissig Begeren an E, L, , Sij wolle gemeltem
unserm Gesanthen in solchem seinem Anbringen gleich
uns selbst volkhomenen Glauben zustellen and daruff
solcher Franzosischen geschwinden and gefehrlichen
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Anschlege and Practicken , wie gemainer Wolfart
Noturfft and der Sachen Wichtigkhait erfordert, mit
sonderm Vleiss and Ernst wahrnemen and unserm
freundtlichem unzweiffenlichem Vertrauen nach dieselbigen , es sey mit Werbung ainiches Kriegsvolcks
oder sonst in andere Wege , nicht allain in Irem
Churfurstenthumb, Landen and Obrigkhait weder
haimblich noch offentlidh mit nichten gedulden oder
gestatten, sonder vii meter soldhe alley Irem besten Vermogen nach verhindern, uffhalten and abwenden,
and uns in gleichem freundtlichem Vertrauen das
jhenig, so Jr soldier obgemelter Practicken halben
wissent oder was Sj nochmals aigentlich erfaren mag,
jetzo and hernacher jederzeit freundtlich and nachparlich berichten and verwarnen, hinwiderumb von
uns in alien furfallenden Sachen, so E . L . oder sonst
gemaine Wolfart betreffen molten , gleidhformige vertreuliche Verstendtnus and Correspondentz auch gewertig sein and sick sonst in allem vertreulich, guetwillig and wilfarig ertzaigen ; daran beweiset uns
E . L . zusambt dem, das es Jr selbst and gemainer
Wolfart zum besten raichet, emn sonder freundtlich
angenemb Gefallen , umb dieselb mit alley vertreulichen Freundtschafft and genaigtem guetem Willen
wider zu beschulden .
Geben in unser Stat Brussel in Brabant am . . .
Tag des Monats February , anno etc . im 8sten .
(Naar een a fschrift.)

V.

BRIEF

VAN
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AUGUST VAN SAKSEN . 1

PHILIPS

AAN

HERTOG
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Wir Philip etc . embieten dem hochgebornen Fursten, unserm besondern freundtlichem, lieben Ohaimen,
*
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Herren Augusten Hertzogen zu Sachsen .

Hochge-

borner, besonder freundtlicher, lieber Ohaim, Nachdem
wir Euer Lieb bitzher in alien furfallenden Sachen
als unsern freundtlicher, wolmainenden Nachparn
and besondern, vertrauten, gueten Freundt jederzeit
befunden and erkhent and uns derhalben nochmals
alley vertreulichen, nachparlichen and freundtlicher
Correspondentz and Verstendtnus zu derselben unzweiffenlichen versehen and getrosten , auch hinwiderumb E . L . mit allem genaigtem , gueten Willen
and ungedichter, rechter Freundtschafft gewegen sindt,
and sick dan unsers Vheindes, des Khunigs von
Franckreich, unersetlich (emuet jetzo aber and je
lenger je mehr dahin ertzaiget, das er unter dem
Schein der angefangenen and von ime verursachten
Kriegsvhede wider uns and unsere Landt and Leute
vheindtlich nachzuzetsen, auch im hailigen Reiche
Teutscher Nation an mehrerley Orten, wie uns derhalben allerhandt Kundtschafften and Warnungen teglichs
einkhomen, durch sonderbare Befurderung and Zuthuen
etlicher unrhuewiger and gemainem Friden widerwertiger Leute , mit denen wir dock in unguetem
gar nichts zu thuen , vii weniger zu solchem irem
unrhuewiger, unbefuegten Furhaben die wenigest
Ursach je gegeben , Kriegsvolck uffzuwigeln and
zu werben and also neue , gefahrliche and schedliche Emporungen im hailigen Reiche muetwilliger
Weise, damit er allain sein geschwinde, arglistige
Practicken and Anschlege desto fueglicher durch and
in das Werck bringer moge, zu erreugen sick unterstehen werde , inmassen das wir notwendiglich gedrungen uns zu schuldiger Rettung and Beschutzung
unserer Unterthanen von neuem mit Kriegsvolck
auch gefast zu machen and in desto besserer Acht
and Warnung zu halter ; so haben wir uff dasselbig
unzweiffenlich Vertrauen , so wir zu E . L . (als ainem
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hochverstendigen and fridliebenden, furnembsten
Glid des hailigen Reichs, so Jr sonder Zweiffel desselben Ehr, Uffnemen and Wolfart, insonderhait aber
gemaine Rhue, Friden and Ainigkhait zum hochsten
angelegen sein last) tragen, nit unterlassen wollen
E . L . mit diesem unserm Schreiben and gegenwertiger Botschafft freundtlich zu besuechen and Sij
gemeltes unsers Vheindes, des Khunigs von Franckreich, and seiner uffgewigelten Mitverwanthen furhabenden gefahrlichen and beschwerlichen Handlungen
and Practicken vertreulich zu erinnern, furnemblich
aber dieweil sein unrhuewig and fridhassig Gemuet
entlich dahin gericht ist nit allain diese unsere Niderlandt zu bekriegen, sonder auch, da er semen
Vorthail, Rhaum and Bequemblichait haben and
erlangen mag, seine alte Anschlege, darmit er lange
Zeit umbgangen, auch im hailigen Reiche Teutscher
Nation in das Werck zu stellen and dardurch unter
den Stenden desselben neue, verderbliche Trennung,
Uurhue and Emporung and also Zerruttung gemainer
Rhue, Fridens and Wolfart anzurichten, wie dan
E . L . aus alien semen bitzanhero verloffenen Handlungen, unangesehen was Freundtschafft and nachparlichen Verwantnus ,er sich gegen dem hailigen
Reich vermaintlich berhuemet, solches Irem hochbegabten Verstandt nach leicht and vernunfftiglich ermessen and abnemen khan, and ist daruff unser gantz
freundtlich and vleissig Gesinnen and Begeren an E .
L., Sj wolle dannocht solcher des Franzosen geschwinden and gefahrlichen Anschlege and Practicken, wie
gemainer Wolfart Noturfft erfordert, mit Vleiss acht
and wahrnemen, and unserm freundtlichen unzweiffenlichen Vertrauen nach dieselben nicht allain, es sey
mit Werbung ainiches Kriegsvolcks oiler in andere
Wege, in Iren Furstenthumben, Landen and Gepieten weder haimblieh noch offentlich mit nichten
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gedulden oder gestatten , sonder auch Irem besten
Vermogen mach verhindern and abwenden and dartzu
uns in gleichem freundtlichem Vertrauen dasjhenig,
so Jr solcher obgemelter Practicken halben wissent
oder was Sij nochmals aigentlich erfaren mag jederzeit mit dem furderliehsten nachparlich berichten
and verwahrnen and hinwiderumb von uns in alien
furfalienden Sachem, so E. L. oder sonst gemaine
Woifart betreffen mogen, von uns gleichformige vertreuiiche Verstendtnus and Correspondentz auch gewertig sein, auch den unsern in Betrachtung, das
wit airs Mitglidt des hailigen Reichs and demselben
insonderhait verwandt sindt, auch mit unser Kriegsubung , wie bitzher genuegsam im Werck gesehen
worden, antlers nicht suechen oder begeren dan
unsere Landt and Leute vor gemeltes unsern Vheindes
unbillichem Gewalt zu schutzen and zu schirmen,
one das wir den geringsten Standt im hailigen Reiche
damit mit dem wenigsten zu besehedigen oder zu
beschweren gemaint seien , uff Furtzaigung glaubwirdigen Scheins nicht weniger als zuvor (lessen wir
dan E. L . nochmals sonder freundtlichem Danck wissen) alle gnedige , wilfarige , nachburliche , guete
Befurderung, deren Sij mitler Zeit in Werbung
Kriegsvolcks notturfftig sein mochten , ertzaigen and
hierinnen sonderlich bedencken and zu Gemuet fueren,
das 1 ) diese unsere Niderlandt als aim starcke Vormauer and Gegenwehr gemeitem Khunig von Franekreich in seinem vilfeltigen Furnemen bitzher nicht
uffgehalten, das er vor lengest sein Macht and Greintz
erweittert and gemaine and sonderbare des hailigen
Reichs Stende in hochschedliche Trennung and
eussersten verderblichen Schaden gefuert and sonder
Zweiffel von irer alters wolhergebrachten Freyhaiten
`t) Hier moet waarschijnlijk het woord ,,hette" ingevoegd worden .
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in sein tyrannische Servitut gedrungen haben wurde,
wie dan E . L . lurch gegenwertigen Brieffs Zaigern
and unsern Gesanthen, den ersamen, gelerten unsern
Rath and lieben getreuen Gotfrid Pfankhuech, Leerern
der Rechten (den wir desshalben zu E . L, mit
Bevelh solches alles, als obstehet, and antlers meter,
daran gemainer Rhue and Wolfart vii and hock
gelegen, von unserntwegen mit Vleiss zu berichten,
insonderhait abgefertiget), solches ferrer mundtlich
auch vernemen wurdet, dem wolle E . L . in solchem
seinem Anbringen volkhomenen Glauben zustellen
and sick darauff unserm Vertrauen nach and wie
gemaine Noturfft and Gelegenhait unvermeidenlich
erfordert, freundtlich and wilfarig ertzaigen :

das

wollen wir umb E . L. hinwider zu jeder Gelegenhait
gantz freundtlich and nachparlich zu beschulden gevlissen sein and uns in diesem and allem andern,
dermassen ertzaigen and verhalten , das Euer Lieb
and meniglich im Werck spueren and befinden solle,
das uns als ainem Mitglide des hailigen Reichs desselben Wolfart, Rhue and Gedeien, auch Ehr,
Hochait and Reputation insonderhait angelegen and
wir solche unserm beaten Vermogen nach zu suechen
and zu befurdern insonderhait gemaint seien, welches
wir E. L . , deren wir mit alley Freundtschafft insonderhait genaigt, freundtlicher, vertreulicher Wolmainung nit wollen verhalten .
Geben in unser Stat Brussel in Brabant am . . , .
Tag des Monats

anno etc. im

8Sten,

(Naar een a f schri ft.)

VI .

RAPPORT VAN DR . GODERT PANNEKOECK AAN(AANDE ZIJN ZENDIN( NAAR DUITSCHLAND .

Je due I enri de Bruynswyck aiant ouy ma charge
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se presentoit fort pour faire service a Sa Mate, mon
prince, me disant entre aultres chosen, que daulcuns
princes den Allemaignes luy disoient , qu'il failloit,
que se mouton fat hors ce quartier la, monstrant
sur l'ordre de Sa Mate, laquelle it portoit au col ;
aussi me diet du due Erich, que icelluy (si Sa Mate non
eust rapelle le rinsgrave et monsieur le Grand) se
Mt rendu Franchois , disant oultre qu'il non lairoit
les ennemis de Sa Mate venir au dessoubz , si Sa
Mate luy ne lairoit point en necessite , et s'il veoit,
que on dissimula avecq luy, ,,Soe koest er och wael
laviren" , disant oultre , que le due Hans Aelbrecht
s'estoit rendu Franchois , monstrant a moy les lettres du due lunch , frere dudict due Hans Aelbrecht,
et demandant oultre me non scent dire sinon chosen
et rumeurs veines, comme le commun parloit . Quant
a margrave Hans George, selon mon petit entendement je 1'ay trouve enthier et fedil pour Sa Mate,
mon prince , lequel en se dechergant honestement et
disant, que ne son pere ne lay n'avoient jamais faict
contre Sa Mate Imperials , seigneur et pere de Sa
Mate, et qu'ilz ne feroient aussi rien contre Sadicte
Mate et que luy scavoit biers, comme it estoit particulairement oblige a Sadicte Mate, disant ; ~Ja Dieu
ne vouldra, que je face jamais contre icelle Mate
mon seigneur" , ains de respondre par escript tonchant les practiques it se griefva, voiant qu' ilz touchoient princes et seigneurs et estoient incertaines,
grander et vaguer, mail quand an ses subjectz et
ceulx de son pere on les avoit commands et commanderoit de rechief, qu'ilz ne fissent service contre
Sadicte Mate . Aussy me diet it avoir parle au due
Hans Albrecht de Meckelenburch et a luy desuade
de servir le roy de France, ce que ledict due luy
promist de point faire et fist ladessus ung commandement, que nulluy de ses subjectz s'en alla au
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au service du roy des Romains, comme j'ay

veu la principals obligation signs par la main dudict
due Hans Albrecht et du baron Bohusla Felix van
Hassenstein, gouverneur dedens la Basse Lussnitz
et concellier dudict roy, et cassetee de leur sasses,
en laquelle s'est

oblige

aussi de ce non obliger a
aultres princes sans le sceu dudict roy et ce pour
trois mule daidres par an .
Aussi avoit ledict seigneur Hans George (comme
it m'a diet) cest yver este apres du due de Wirtenbereh , vers le conte Palatin et lantgraf de lessen
et m'asseura, que ne le due de Wirtenbereh ne le
conte Palatin feroient chose quelconque contre Sadicte Mate, mon prince, et principalement Wirtenbereh, qui avoit biers expressement commands

a

ses subjeetz de n'aller servir en France et ne le
voulut souffrir, mail en demandant apres ledict lantgraf me neseeut asseurer aultrement sinon que le
bruyt estoit divers .

Aussi me diet, que la maison

de Saxen se n'aeeorde pas trop biers et qu'on pane

du due Guillaume de Saxen, ains on ne seavoit,
s'il estoit contre l'eleeteur de Saxe ou contre ung
aultre .

Quant au due Erich me diet tout le mesme,

que le due Henriek de Bruynswyek m'avoit diet, du
rests des practiques me ne sceut de riens asseurer
sinon qu'il estoit d'advis, que Sadiete Mate donna
ordre, qu'il non viennent ensemble , car it seroit
contre Frize et Geldres, s'ilz venoient ensemble .
Lesdict de Hassenstein me monstra luy mesme l'obligation principals dudict due Hans Albrecht, laquelle
it avoit accords avecq ledict due du part de son
prince , et me nomma eeulx, qui suyvent, ettre obligez
au service du roy de France, pour eoronelz le eonte
Christoffle de Oldenburch, le seigneur de Warenbureh,
pour ritmaisters Hans Ulans Blanckenburch, Phyck
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van Berg, Bartolt

Luxe, deulx gentilzhommes du

pays de Fomere, Seitwitz, Schenewess .

Aussi me

diet ii , qu'il avoit paid a Frisbergen sa pension et
qu'il a encoires quattre cent daldres dudiet roy de
Romains.

Lediet Hassenstein se monstroit en tout

de bon vouloir contra Sadicte Mate .
Quant aux aultres seigneurs Allemans je ne stay
aultre chose sinon qua le due Hans Aelbrecht a
oste

a

son frere due Ulrich ses beuft environ le

decoy quaresme, du aorta qu'ilz ne soient pas biers
content ensamble ; daulcuns disent, qua nonobstant
qua ledict due Hans Aelbrecht east

oblige

audict

roy, qu' it favorite touteffois lea Franchois .
Aussi le due Franchois de Saxe levers quattre
enseignes de lansknechtz pour prendre le pays de
Woersten, qui se soot presentez a luy, ce qua ceulx
de Breme ne souffriront pas voulentiers .
Quant aux villas, pour dire comma je l'entens,
(sur correction) , east une grande triumphe entre
eulx, la Hanse, comma it semble a aux mesmes,
sins je troy, qu'il n'y aye villa entre eulx, laquelle
auroit la hardiesse de commences quelque chose pour
le present contra le pays de Sa Mate ; aussy ne sont
ilz pas tres biers d'accord entre eulx :

ceulx de

Lubeke ont une question ancienne contra ceulx de
Hamburg pour ce qua eeulx de Hamburg ne veullent
pas lasses passer lea cervoises de Lubeke pour le
mener au pail de Sadicte Mate . Ceulx de Luinnenburch ont quasi le mesme question contra ceulx de
Hamburg pour le passaige des bledz . Los villas de
Stale et Boxstehoef ainsi contra Hamburch toussant le staple ; ainsi soot ceulx de Lunenburch avecq
leur prince en question . Le soy de Zwede a passe
longtemps oste a eeulx de la Hanze leur previleges
et se . . aisent fort .
Je soy de Denemerck et los princes no soot guerres
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d'accord avecq ceulx de Lubeke . Je suys este present la, ou daulcuns des prineipaulx bourgeois de
Lubeke contoient a ung borghemestre de ladicte
vile , comme le due Hans de Holstein auroit la seur
du due Hans Albrecht et que ledict due de Holstein,
extant l'hyver passe a Lubeke, les borghemestres luy
firent ung bon present, mais luy ne respondit pas
ung mot ne par aultruy a faict respondre en le
remerciant ou aultrement . Autant fist le jeusne roy
de Denemmerek, lequel recent touteffois ung bon
present le ve de ceste moil de eeulx de Lubeke .
llz disoient oultre , si lesdicts rot's demouroyent ansi
paisibles, qu'il failloit que eeulx de Lubeke laissoient
leur trainet de marehandise et se rendirent laboureurs
de terre, et s'il auroit quelque prince, qui vouldroit
faire la guerre ausdiets rot's , que lesdicts bourgeois
consentiroient hientost a l'ayde contre eulx . Sur
ce respondit ledict borghemestre, qu'il le ereoit, disant
oultre de le bon espoir, que le diet due de Holstein
avoit d'estre roy de Denemerck apres la mort du
roy, son frere, du sorte que de villes it non fault
avoir deubte pour le present , nonobstant que leur

bon volour (1, voloir) et amitie (sur correction) seroit
fort bon a Sa Mate pour Phrises et Geldres. Ainsi
sur le mer je eroys, qu'ilz se lairont imployer, si
Sa Mate fict quelque traicte aveeque eulx .
Charles d'Ausens estoit a Lubeke de par le roy
de France, venant des Allemaignes pour alley a
Denemerck, et presents a ceulx de Lubeke, comme
chief de la Hanze , que le roy de France donneroit
a Cales la Hanze les mesmes previleges, qu'ilz avoient
eu a Londres, mais ilz ue se fioient pas a luy ne
a son maistre.
La vile de Rostieq a chasse leurs consignateurs,
que donnera novelle trouble a dues de Meckeleboreh . A Breme docteur Albrecht Hardenberch
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une question contre toutes ies aultres consionateurs .
C'est ce , mon Seigneur, que a ramble aucunement
necessaire au concellier Pannekoeck (extant derteur 1 )
de sa commission d'Oostlant) reporter a votre Alteze,
lesant 2 ) le reste pour non occuper votre Alteze avecq
se que non duit point an service de Sa Mate .
Suppliant tree humblement, qu'il plaice a votre
Alteze l'entendre clementement d'un loyael serviteur
de Sadicte Mate .

1) __ de retour.
2) -_ laissaint . Dit brengt de zin merle, maar ik durf niet
bepaald verzekeren, dat er 1 e s a n t staat, daar het een verbetering van een antler woord en daardoor zeer onduidelijk is .

AANTEEKENINGEN BETREFFENDE
DE VERGADERING VAN VADERLANDSCHE
REGENTEN TE AMSTERDAM . 1783 1787,
MEDE(EDEELD DOOR

DR. H. T. COLENBRANDER l).

In het tweede deel van mijn P a t r i o t t e n t ij d,
blz . 2 1 noot, heb ik gewag gemaakt van aanteekeningen omtrent de Vergadering van Vaderlandsche
Regenten to Amsterdam, welke onder de papieren
van Dumont-Pigalle op 's Rijks-Archief berusten, Hun
bestaan was bekend gemaakt door Prof. J . de Bosch
Kemper in de ,,Letterkundige Aanteekenin-

g e n" op zijn Staatkundige Geschiedenis van Nederland
tot 1830 . Veel meer dan de bran aanwijzen deed
deze geleerde niet ; het plan van zijn boek bracht
dit oak niet merle. Sedert bleven de aanteekeningen
voor zoover ik weet ongebruikt, en bepaalde zich
1) lk breng mijn dank aan het bestuur van het Genootschap,
dat het mij, nieuweling, niet verketterd heeft, omdat de hier
volgende verhandeling de grenzen overschrijdt die aan de inleidingen van stukken, in deze Bijdragen en Mededeelingen gepubliceerd, plegen to warden gesteld. Nu eenmaal het inleidend
opstel gereed was en zoo ingericht als het hier verschijnt, was
het mij aangenaam dat het niet van den tekst gescheiden behoefde to warden . De vergelijking van het opstel met het uitgegeven document zou door zulk een scheiding zijn bemoeilijkt .
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wie voor en na de Vergadering van Vaderlandsche
Regenten besprak, tot de opgaven die sinds lang
omtrent dezen patriotschen partijdag in druk to vinden waxen . Die opgaven zijn niet talrijk, en leeren
omtrent doel en werkkring der vergadering weinig
bizonderheden . Niettemin is zij vermaard geweest
in haar tijd, en dank zij de Acte van Verbintenis
die van haar uitging, is zij bet ook eenigermate
gebleven . De thans uitgegeven beseheiden heffen een
goed deel der onzekerheid omtrent haar loop en
strekking op . Volledig zijn zij niet, maar de geringe
hoop dat nog authentieker t'ekst to bekomen zal
zijn, schijnt mij hun uitgave to rechtvaardigen . Hun
herkomst blijkt uit een bijgevoegde aanteekening van
den verzamelaar, Dumont-Pigalle : ,,Ces papiers m'ont
ete remis par M . Abbema en decembre 1791, et it
m'a dit qu'il en avoit encore d'autres plus importants sur cet objet, et qu'il me les communiqueroit,
mail it ne me les a point communiques ."

wij hebben bet woord aanteekeningen gekozen,
niettegenstaande de opgaven, vooral die betreffende
de eerste vergaderingen , dikwjjls bet karakter van
notulen vertoonen. Maar zooals uit hun inhoud voldoende blijkt, de ofhcieele notulen zijn zij niet, ook
geen copie er van, althans niet meer sinds de vergadering van 1. 78 . De stijl en bet bier en daar
(vooral op bet eind) zeer slordige schrift zouden aan
notities doen denken , staande de vergadering genomen . In bet begin echter is de hand veel regelmatiger en zouden ook wat den stjl betreft, de
aanteekeningen naar bet ofhcieele exemplaar der notulen kunnen zijn afgeschreven of daaruit geexcerpeerd. Hoe bet hiermede zij, de hand is overal zeer
beslist als die van Abbema, van wien ook antler
schrift onder mijn oogen kwam, to herkennen .
B~ gebreke van bet ofhcieele exemplaar der notu
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len konden wij al niet beter dan aanteekeningen
van deze herkomst begeeren. Mr . Balthazar Elias
Abbema, as patriot genoeg bekend , was op de vergaderingen een der trouwste comparanten . Hij was
amsterdamsch regent, maar niet van oud-amsterdamschen huize . Zen familie was van Rhenen ;
zijn vader had to Utrecht een lid vain het regeeringsgeslacht Smissaert getrouwd ; zijn onder broeder,
Mr . Andries Sybrand Abbema, komt sedert 177
als raad der stall Utrecht voor . Tot de aristocratic
van stall en provincie Utrecht stood ook de jongere
Abbema steeds in nauwe betrekking . Hij kwam naar
Amsterdam in 1770, een-en •d ertig jaar oud, naar
aanleiding van zijn huweljk met een rijke amsterdamsche, Anna Elisabeth van Marselis . Sedert werd
hij compagnon in en eerlang hoofd van het groote
handelshuis dat den naam 4jner vrouw voerde . Dit
rinds jaren bekende huffs dreef nog altjjd uitgebreide
zaken, en nam onder meer groot deel aan de speculatie in oorlogscontrabande en scheepsbenoodigdheden, die aan het uitbreken van onzen oorlog met
Engeland voorafging . Het huffs stood als franschgezind bekend, en nit de correspondentie van den franschen gezant blijkt van Urecht . Abbema voerde
groote orders nit voor de fransche 'regeering, en is
zelfs eenmaal toen zijn zaken zwak stonden door die
regeering met geld gesteund , omdat er haar aan
gelegen was, dit huffs van to Amsterdam gevestigden
naam tot haar dienst to behouden .
Het spreekt dat een koopman die zoo diep in den
handel in contrabands stale, onder diegenen behoord
heeft, welke bij den Prins en de Staten aandrongen
op het verleenen van een onbeperkt convooi . Men
herinnert zich het droevig voorspel van onzen vierden engelschen oorlog : hoe aan de winzucht van
een vrij kleine maar invloedrijke groep nit den amster-
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damschen handel het landsbelang door een schroomvallige regeering stuk voor stuk is ten offer gebracht,
en hoe het publiek voor dit koopmansbelang haast
als een man in de tires sprong, in den waan dat
het, zoo doende , een nationals wedergeboorte verhaastte, die met verzet tegen den engelschen onderdrukker en zijn bondgenooten of handlangers binnenslands beginners moest .

Die Engeland ontzien

wilden werden voor verraders uitgemaakt niet alleen,
maar sours in gemoede daarvoor gehouden ,

door

dezelfde lieden die zich geeerd vonden, de burgerkroon opgezet to krijgen uit de in elk geval niet
minder to verdenken handers van een fransch ambassadeur .

Het is Vauguyon die op het modewoord

patriot" to juister tijd voor de zaak van 4jn koning
beslag legde, door het to laten klinken, het land
over, bij de opzienbarende bevoorrechting van Amsterdam en Haarlem in 1779 : die bevoorrechting heette

het loon (van een buitenlander !) voor betoond ~patriotisme" 1 ) .
Het verzet , tegen de stadhouderlijke regeering
ondernomen voor den oorlog, onderging de fransche
leiding als volgt : Vauguyon beheerschte den amsterdamschen pensionaris Van Berckel, den man die het
werk deed voor denn nestor der amsterdamsche burgemeestersoligarchie, den ouden Temminck, geproclameerd stadsvader, en thans door overmaat van populariteit wat ijdeltuiterig geworden .

Hij heeft zijn

roem, och arm, nog moeten overleven, toen er al
meer lieden kwamen die ernst maakten met de patriotsche leuzen, en de fraaie prentjes waarop zijn
beeld , als op een verromeinschten Dam verrezen , was
voorgesteld, met haar brommende onderschriften,
1) Dl . I, 14 . -- (Met Dl. I en II haal ik aan de eerste deelen
van mijn Patriottentijd) .
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den ouden man geen dupe meer konden laten . Maar
in de tiers jaar voor den oorlog representeerde Temminck Amsterdam ; Van Berckel regeerde, op voorwaarde van die omzichtigheid welke de loontrekker
tegenover den betaalsheer nooit straffeloos vergeet .
De meerderheid der amsterdamsche regeeringsoligarchie, vooral de jongeren en de minder bekwamen,
dongen naar Temminck's gunst ; de meer bejaarden
en de meest begaafden bewaarden zekere zelfstandigheid . Er waren er zelfs die Temminck wilden vervangen .
De politieke fortuin van Abbema nu werd gemaakt
door de omstandigheid, dat hij het meest in aanmerking kwam voor tussehenpersoon tussehen den
toongevenden regentenkring van Temminck--Van
Berckel en den koopmansstand . Hij was vaardig
met de pen en vlug met bet woord, een betrekkeljlz
j ong en een zeer eerzuchtig man ; als hoofd van het
huffs Marselis iemand van groot aanzien onder de
kooplieden, die hj dikwijls samenriep en presideerde,
wanneer hun optreden bij requeste of bj deputatie
was vereischt. Hij was de man die op de amsterdamsehe beurs voorging in dien schamperen toon tegen
den Prins , die er in zwang is gebleven tot na de
overgave der stall in 1787 toe : nog den l2den October van dat jaar zouden, zonder de tusschenkomst der schutterij , de Hope's in persoon van de
beurs gedrongen zijn, omdat zij er weer met oranje
verschenen waren ~) . Abbema, voornaam vermaagschapt genoeg om in den regeeringskring to kunnen
figureeren, werd in 1778 onder de zes-en-dertig raden
opgenomen, en zou in 1779 schepen geworden zijn,
had niet willem V, nit die snort klein-menschelijke
behoefte om eens in triumf een miniatuur to vieren
1) Jaarboeken X787, blz .
Bijdr. en Meded . XX.

380 .
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waar men nederlaag op nederlaag lijdt in het groot,
zich in hem op den kabaleerenden amsterdamschen
koopmansstand gewroken, en uit de voordracht van
veertien een der zeven niet-bedoelden benoemd in

4jn

plaats 1 ) . Een gansche club jongere vroedschappen nam dit op als een persoonljke beleediging, en
werd van vijandig onverzoenljk .
Abbema's naam wordt sedert geregeld genoemd
als er sprake is van deze club en haar leiders . Vooral
naast dien van Mr. Jan Bernd Bicker, in 1781
vroedschap geworden, komt hij voor.

Het ging in

dat jaar overigens deze club niet naar wensch : Temminck werd nagenoeg kindsch, en zijn mededingers,
Van Berckel's persoonlijke vijanden, waren tijdelijk
meester in burgemeesterskamer . Van toen of werd
het wachtwoord van de club steeds openljker : ,,onthefhng van het burgermeesterlijk juk" .

De invloed

van burgermeesteren was to Amsterdam buiten alle
verhouding groot, en dat rinds veel langer dan een
eeuw . Het gold thans die sterke traditie to breken
de vroedschap wilde nummer een zjn to Amsterdam
zoo goed als zij het elders was. De strijd ging voornamelijk om de vernietiging van het besluit van den
oud-raad van Juli 1781, waardoor het Van Berckel
onmogelijk gemaakt was ter Staatsvergadering to
verschjjnen .

Dit besluit had de voorlooper zullen

zijn van zijn volledig ontslag, maar ook in den oudraad wogen partijen en partjtjes elkander op, Rendorp en Elias zetten niet door, en het eind was dat
na hun burgemeesterschap, in November 1782, onder
groot gejuich van alle patriotten in den lande Van
Berckel geheel in zijn oude functien werd hersteld .
Het viel juist samen met de readmissie van Capellen
tot den Poll in de ridderschap van Overijsel .
1) Dl . I, 947.
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Er was sedert hot begin van den oorlog veel gebeurd . wat hot nationaal eerherstel had zullen brengen, bleek nit to loopen op nationals sehande . Er
moest een verdervende hand zijn ; hot yolk was tegen
haar to wapen geroepen ; bet begun to antwoorden .
De hollandsche regentenpartij voelde eon sterken
steun in haar rug, en durfde nu openljker uitkomen
voor haar eigenljke duel : de stadhouderlijke macht
binnen zoo erg mogelijke grenzen terug to brengen,
aan hot stadhoudersehap slechts to later eon decoratief karakter. Daartoe was , voor zoover de door
den Stadhouder bekleede generaliteitsambten betrof,
de medewerking der landprovincien noodig, on om
van de landprovincien medewerking to kunnen ondervinden, moest men doze tot op zekere hoogte van
de geheimen der hollandsche politiek inwijden . Dit
bracht de hollandsche regenten tot eon geregelde
correspondentie met Capellen on de zijnen . Voor den
hollandschen burgemeesterstrots bleven hot niettemin
maar landjonkers, vertegenwoordigers van drieguldensprovincien ; de houders van acht-en-vijftig aandeelen op de honderd dienden to worden gehoorzaamd
als zij aan de kleinere participanten hun instructies
gayer, on dozen hadden hot recht riot zich to beklagen, zoo men hen niet van alle geheimen der
directie kennis gaf. De burgemeesters wantrouwden
ook de democratische airs van de jonkers, de colleges van burgergecommitteerden, hot onophoudeljk
requestreeren zelfs als goon requester noodig waren
tegen den Prins, den ganschen toestel van volksinmenging in de regeering, die zich in Overijsel on
Celderland begun to vertoonen . In Holland wilder
zij van dit alles verschoond blijven .
Maar men had gevaarljke hulptroepen aangeworven
ook in de eigen provincie . Men had de massa opgehitst tegen de stadhouderlijke regeering, die nu
*
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inderdaad verbijsterd was en geheel kraehteloos . Maar
zouden eerlang niet Van de regenten zelf, als van de
waaraehtige maehthebbers in den staat , de verbeteringen worden verlangd die men den Stadhouder zoo
verweten had niet aan to brengen ? De natie bleek
weerloos tegen Engeland , maar wat vermocht to
omen bate de tot in de wolken verheven fransehe
besehermer? De Stadhouder had de vrijheid vermoord ;
zouden de regenten haar doers herleven? Hot absolutisms had men gevloekt en de volksheerschappij
Verheerlijkt ; waren de aristocraten werkelijk gezind
in de burgerij op-, in haar onder to gaan? Er was
bevruchting on geboorte in hot gedaehteleven van de
burgerij tjdens dezen oorlog . Men leefde die twee
drie jaar zeer snel in ons vaderland .
Er was een middel om de democratic nog lang in
hot gareel to houden : dit was, haar zoo fel mogeljjk
tegen Oranje op to zetten . De stadhouderljjke invloed
mocht dan overwonnen zijn, de stadhouderlijke voorreehten bestonden nog . Voor hot uiterlijk was de
Prins nog hot hoofd ; zoo zagen hem nog de moerkapeller boeren, die woigerden to exerceeren voor
de Staten 1 ) . _ Maar de scherpzinnigsten onder de
hollandsche regenten zagen wel in, dat ook dit middel
niet eeuwig strekken zou . Zj waren conservatief in
hart en nieren, on wilden hover de uitor1jkheden
der stadhouderljke macht sparen dan hun eigen positie verzwakken . Zij vreesden de democratic , en
wilden geen stag verdor doers haar to gemoet .
Het waren de scherpzinnigsten die zoo konden
redeneeren on do kloeksten die zoo durfden handelen .
Een groot aantal Vond den wierook, dien het Volk
hun nog zwaaien bleef, to zoet. Anderen waren niet

1) Dl . II, 7 .

YADERLANDSCHE RE(ENTEN .

8

tevreden met hun positie in hun stand zelf, en dachten
hooger op to zullen komen als zij zich door het yolk
beuren lieten . Nog anderen - want al komt een
volksbeweging uit een contrast van belangen voort,
dikwijls onderwerpt de grootere moreele kracht van
de party die bestemd is to overwinnen , reeds lang
voor de strijd beslist is een groot aantal individuen
uit het tegenoverliggende tramp en doet hen overloopen -- nog anderen wilden hun best doers de
democratic niet to wantrouwen , wilden vooruitstrevend zijn to goeder trouw, al behoorden zij tot een
bevoorrechte klasse . Natuurljjk dat bj deze laatste
categoric de natuur of en toe haar rechten hernam
op de leer .
Merkwaardig is bij dit alles de houding, die
Frankrijk inneemt tegenover deze verwording en
vervorming der patriotsche part . Frankrjjk moet
meester blijven van de opinie ; bet moet meegaand
zijn met de richting die het winners zal . Het had
het hoofdzakeljk met de oud-amsterdamsche partij
aangelegd, als reeds zoo dikwijls to voren . Het bestaan der nuance-Capellen was Frankrjks regeering
aanvankelijk niet aangenaam, en door het fransche
publiek werd zij nog gansch niet opgemerkt . Vergennes wilde van de Republiek een maximum dienst
tegen een minimum loon ; ging dit zonder alliantie,
dan was hem dit eigenlijk liever . In geen geval
mocht er alliantie zijn voor de vrede met Engeland
gesloten was, waarbij de Republiek meer dan een
veer zou laten . Maar juist Capellen en de Capellianen hielden niet op over de alliantie to spreken
en to schrjven, zij liepen op eon voor Frankrijk
hinderlijke wijs met hun franschgezindheid voor zich
uit . Zij warm zoo naief van to meenen dat Frankrijk
een snort onbaatzuchtige deelneming voelde in de
wedergeboorte van het nedexlandsche yolk, en zich
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haasten zou zich eons van zin to verklaren met de
meest geavanceerden .

Frankrijk hield zich aan de

lieden met welke hot eenmaal to doen had gehad
aan den kring der hollandsche pensionarissen, en is
hot revolutionnaire patriotisme eerst openljk gaan
patroniseeren toen ook Van Berekel en Zeeberg meenden dit to moeten doen om zich staande to houden,

Do Vergadering van Vaderlandsche Regenten flu
is to besehouwen als de band tusschen de patriotten
uit de landprovincien , met name uit Gelderland en
Overjjsel, en die hollandsche regenten welke of malcontent zijn in eigen stall of provincie , of to goeder
trouw nog jets antlers en beters willen dan enkel
den Stadhouder achterafzetten . - Utrecht, Friesland , Zeeland , Groningen zijn of blijven er niet zoo
van nabjj in betrokken ; hot zjjn de provincien die
hot meest een centrum hebben in zichzelf ; de taken
hebben er eon door locale omstandigheden stork
bepaalde ontwikkeling, die in Utrecht hot eerst tot
eon bepaald einde voert, waardoor doze provin-

o - of Never doze stall -- een voorbeeld stelt
dat in sterke mate de aandacht getrokken heeft in
d

de gansche Republiek, en ook op de Vergadering
van Vaderlandsche Regenten van merkbaren invloed
is geweest, al was Utrecht or steeds of niet of nauweljks vertegenwoordigd .

-- Van hollandsche 4jde

op den voorgrond,
met name die van Amsterdam, Leiden en Alkmaar .
treden de jongore regenten 1 )

De scoot is gegeven door de beide Capellens , in
vereeniging met Abbema en Bicker .

De kring der

1) Ik hob in aanteekeningen aan den voet der bladzijden vermeld, in welk jaar de op de presentielijsten vermelden in de
regeering warm gekomen .
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hollandsche pensionarissen staat aanvankeljk op vrij
grooten afstand .

Spoedig doen zij zich dan wel vertegenwoordigen door afvaardiging van De Gijzelaar,
maar met de zeer duidelijke bedoeling van de vergadering to leiden en to gebruiken in dienst van
hun overwegend anti-stadhouderlijke en provinciaalhollandsche politiek . Als dit niet slaagt naar wensch,
verkiezen de n matadors" niet dat de vergaderingen
to druk zullen loopen, gel k er dan in 1784 ook
geen gehouden is . In 178

echter komt men weer

been op initiatief van Capellen van de Marsch, die
voortaan als de werkelijke leider der bijeenkomsten
kan worden beschouwd .

De stroom zuigt De Gijze-

laar mee, eerder en in sterker mate dan zijn collega's. In dit tweede tjdperk van haar bestaan
wordt de Vergadering meer zuiver het orgaan der
meest geavanceerde regenten, en stellen dew zich
door haar in betrekking met de confederatie die
onder de patriotsche burgers is tot stand gekomen,
een confederatie die de patriot gebleven regenten
steeds' verder drijft en geeindigd is met hen merle
to sleepen in blinde vaart.
De aanteekeningen van Abbema laten omtrent hot
eerste begin der Vergadering nog veel in hot duister,
dat gedeeltelijk op to helderen is nit de briefwisseling van Capellen tot den Poll.

Men is gewoon de

eerste bijeenkomst to plaatsen in April 1783 , ter
gelegenheid van hot bekende diner, Capellen aangeboden to Amsterdam op den 2
jaar.

ten April van dat

De d a a r b o e k e n beschrjven dit feest l) , on

melden dan later dat in October 1783 ,,voor de
tweede reize" een politieke maaltijd heeft plaats gehad, waaraan ,,drukke raadplegingen over 's Lands

J) Jaarboeken '1783, blz,

77,
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taken" zijn voorafgegaan 1 ).

Het ligt voor de hand,

zich nu ook bij het diner van April een vergadering
to denken . De aanteekeningen van Abbema vermelden echter hiervan niets . Ook is het diner van
April door burgers aangeboden ; de aanwezige regenten waren hun gasten, terwjjl van alle vergaderingen,
waarvan w

bericht hebben, vaststaat, dat zij zorg-

vuldig tot regenten werden beperkt.

Wel heeft het

feest in April er natuurlijk toe bijgedragen, dat tusschen geestverwanten uit onderseheiden provincien
nieuwe banden werden aangeknoopt of oude nauwer
toegehaald. In het bizonder tusschen de liberals
jonkers uit de oosteljke provincien en de jongere
leden der amsterdamsche vroedschap. Bjj hun patroon
in burgemeesterskamer, ,,Vader Hooft", had Capellen
in 1782 eenigen tad gelogeerd . - Den 17den Juli
1783 zien wij hem alweer naar Holland op rein gaan,
ditmaal naar Leiden om Pieter Vreede to spreken 2),
verder naar Amsterdam . Hier had nu ten huize
van Hooft een conferentie plaats, waaraan behalve
de gastheer en Capellen tot den Poll nog Bicker,
Abbema en Capellen van de Marsch deelnamen 3).
Op voorstel van den laatste werd besloten een vergadering van » oude bekende patriotten" to beleggen
to Amsterdam, tegen 1

Augustus ; ieder zou zijn

vrienden uitnoodigen , mite alleen regenten . Capellen
van de Marsch wilds op die vergadering voorslaan,
~dat men in dit haglijk tijdstip iemand naar Frankrjk moest zenden, om de belangen van de patriotsche partij , dat is deezer natie , en de gevolgen der

1) Jaarboeken 1783, blz . 1717 .
2) Brieven van en aan Capellen tot den Poll, blz . 17 . (Deze uitgaaf van het Historisch Genootschap wordt verder onder
het enkele woord B r i e v e n aangehaald) .
3) Brieven, blz .
1,
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conduits van het Cabinet van Versailles met nadruk
onder het oog des Konings to brengen, ten minsten
van Vergennes, en to zien, zoo mogelijk ecn open
aveu voor de patriotten to obtineeren ." Het hachelake van het tijdstip lag hierin, dat Frankrjk op
het punt stood zijn definitieven vrede met Engeland
to sluiten zonder ons .

Vergennes was met Engeland

overeengekomen, dat Negapatnam en de vrije vaart
door de oostersche zeeen door de Republiek zouden
worden afgestaan, maar oog steeds list de bewilliging
der Staten-(eneraal op zich waehten .

Den wilds

nu een laatste poging wagen , Vergennes to overreden de trouw der Republiek niet op zoo bards
proef to stellen.

De patriotsehe partij had een af-

zonderljken vrede versmaad toen Engeland dien aanbood, op heel wat eervoller en voordeeliger voorwaarden dan nu door Frankrijk voor ons waren
bedongen .

Pit braeht haar in niet geringe verlegen-

heid ; zij vreesde dat de engelschgezinden met deze
gelegenheid hun voordeel zouden doen 1 ) .
Den l den Augustus waren 2

regenten to Am-

sterdam bijeen . Vertegenwoordigd waren (elderland
door drie leden van het geslaeht Nijvenheim uit de
ridderschap van bet kwartier van Nijmegen, Holland
door een aantal regenten nit Haarlem, Zeiden, Amsterdam, Schoonhoven, Alkmaar en Enkhuizen ; Friesland door vier heeren en Overijsel door Capellen tot
den Poll . -- Abbema had 4jn utrechtsche vrienden
aangeschreven, maar niemand was opgekomen ; eehter
hadden zij hem gemachtigd aan de vergadering deel
to nemen ook uit hun naam .

Van de hollandsehe

pensionarissen was alleen Visseher aanwezig ; verder
waren or nit Holland meest jongere regenten .

1 ) Dl . I, 303, 304 .

De
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ouderen verscheneu niet zoo grif op een oproep van
een geldersch landjonker of een jeugdig raadslid, en
moat het vredesluiten betreft, zij moisten door Berenger
genoeg waar men aan toe was 1 ) .

B1 jkbaar hadden

de » matadors" hun ambtgenoot Yisscher gemachtigd,
hun meening omtrent het ongewenschte eener geheime patriotsche tending naar Paris kenbaar to
makers .

Frankrijk wilde toch niet ons ten believe

den oorlog voortzetten, en evenmin zich thane reeds
met ons allieeren .

Capellen van de Marsch, door

familieomstandigheden verhinderd, was zjjn voorstel
niet zelf komen verdedigen ; zijn neef van de Poll gaf
echter in bedenking, of niet de baron van Nijvenheim,
heer van forth, die toch naar Parijs moest, de zaak
der patriotten zou aanbevelen bij de Breteuil en andere fransche regeeringspersonen ; Nijvenheims famillebetrekkingen stelden hem in staat, dien kring to
bereiken 2) .

fit nader voorstel werd aangenomen .

Gebaat heeft het natuurlijk niet : terwijl de vergade-

1) Dl . I, 297 .
2) De Breteuil is dezelfde die van 17 8 tot 1771 gezant bij de
Republiek was. Hij was een bizonder gunsteling van de koningin,
en zeer onlangs opgenomen in den Conseil du Roi, waarin men
verwachtte dat hij met Calonne, ook dit jaar in het ministerie
opgenomen, tegen Vergennes zou intrigueeren . - Berend van
Neukirchen genaamd Nijvenheim, sedert 1780 door koop heer
van forth, en jonger broer van den Evert Jan dien wij eveneens ter vergadering ontmoeten, had ook een broer in franschen
dienst, kolonel bij het regiment Royal Suedois . - Twee van zijn
zusters woonden to Parijs, de eene, in 17 0 daarheen geschaakt,
was er hertrouwd met den marquis de Champcenest, en was een
in staatkundige intrigues niet onbekende dame ; bij haar logeerde
Berend wanneer hij to Parijs was . Een andere zuster had er tot
man Louis, due de Villars Brancas . Nadat Berend en Evert Jan
in
I787 naar Parijs gevlucht waren, is een dochter van den
eerste er getrouwd met Armand Jules Marie Hercule, due de
Polignac . - (Gedeeltelijk naar inlichtingen mij verstrekt door
Ir. P . A. N. S, van Meurs to 's-Gravenhage) .
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ring gehouden werd, waren de dreigbrieven van Vergennes, dat hj in het begin van September finaal
met Engeland zou sluiten, reeds onderweg 1), en de
Republiek was wel genoodzaakt de voor haar opgemaakte preliminairen to teekenen ,

wilde zij niet

gansch alleen en ongedekt blij ven . Eer Nijvenheim
vertrok was de teekening al gesehied 2) . Wij bezitten
een brief van hem aan Capellen tot den Poll van
l4 November 1783, waaruit blijkt dat hij toen de
Breteuil en Calonne nog niet persoonljjk had ontmoet, maar dat zij algemeene verzekeringen van belangstelling in de Republiek hadden gegeven, en hem
vender naar Vergennes doers verwijzen 3 ) .

Deze was

echter volmaakt met Brantsen, den of eieelen gezant,
tevreden en moedigde afzonderlijke boodsehappen van
de patriotsehe party nimmer aan .

Hot bljkt niet

dat de tending eenig onmiddellijk gevolg gehad heeft ;
doze Nijvenheim komt in zjjn brief ook niet als eon
groot politiek to voorschjjn en voelde zelf wel dat
de hem opgelegde task boven zijn krachten ging :
W het was voor min to wensehen", schrijft h j aan
Capellen tot den Poll, ,,U Hoog Welgeb . of de heer
van de Mars hier to Parijs to hebben, dat zouw onse
partij meer kragt bij setters" . -- Capellen tot den
Poll is in brief op brief aan de Breteuil op de alliantie bljven aandringen, en heeft or in de landprovineien voor doers petitionneeren zonder ophouden .
Men weet dat Vergennes evenwel gewacht heeft tot
na onzen definitieven vrede met Engeland, en daarna
weer tot na onzen vrede met den Keizer ~) .
Eon tweede punt dat op de vergadering van 1

1) Dl. I, 304, 30 .
2) Brieven , blz.
2.
3) Brieven, blz . 97 .
4) Dl . I, hoofdstuk VIII ; Dl. II, hoofdstuk l .

92

VERgADERINgEN VAN

Augustus 1783 ter sprake kwam, was dat der ,,correspondentie" tusschen gel kgezinden in de verschillende gewesten . De secretaris van Alkmaar, du Tour,
kwam met een uitgewerkt plan voor den dag, dat
commissoriaal werd gemaakt aan een commissie van
vieren . Ook Utrecht zou worden uitgenoodigd een
lid in deze commissie to stellen . Den 4den October
zou men weder bijeenkomen en de zaak afdoen . Zoo
mogeljk moesten dan ook regenten opkomen uit
Zeeland , Utrecht en Groningen .
Nu kwam Capellen aan het woord, en bracht eenige
opschudding teweeg door een verheerlijking van de
yolks-stem",
die alleen in staat was de ,,quaade
directie der verdervende hand" to beletten , waartoe
de pogingen der regenten, ,,schoon door Staats-Resolutien geconfirmeert", onmachtig gebleken waren .
Hij wilde een algemeen petitionnement over alle
punters van bezwaar die het geheel der Unie be-

trofl'en, en daarnevens bizondere adressen tot herstel
der grieven in elke provincie of stall afzonderlijk 1 ),
Gelderland en Friesland vielen hem wel bij, maar de
Hollanders pleitten uitstel, en vroegen het plan nader
to preciseeren . De discussie leidde tot geen besluit .
Na nog het punt der militaire jurisdictie to hebben
besproken, ging de vergadering uiteen .
Zaterdag den 4den October waren 32 regenten
verschenen 7 waaronder De Gjzelaar, en voor Utrecht
het lid der ridderschap Capellen van Schonauwen 2) .

1) Of Capellen zich niet krachtiger uitgelaten zal hebben dan
uit de aanteekeningen valt op to maker ? - Ik meen nl . dat de
woorden uit zijn brief van 24 Maart '1784 (B r i e v e n blz . 7 ) op
geen andere vergadering dan deze kunnen slaan.
2) De lijst van aanwezigen, J a a r b o e k e n 1783, blz . t717, komt
geheel met die in de aanteekeningen van Abbema overeen . Alleen
geeft de lijst bij Abbema : H. baron van Aylva ; die in de J a a rb o e k e n : E, baron van Aylva , grietman van Baarderadeel, --T
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commissie van onderzoek nopens hot voorstel-

du Tour bracht verslag uit .

De Gijzelaar gaf aan

de zaak haar definitieven vorm : ,,alles behoorde uit
den boezem van Holland to komen" ; er zou dus
centraal bureau zijn in den Haag, bestaande uit
de pensionarissen van Dordrecht, Haarlem, Amsterdam, Gouda en een gedeputeerde van Alkmaar,
met correspondenten in elk van de zes kleinere provincien . Het centraal bureau zou de correspondenten
inlichten van wat bij Holland stood to worden besloten, zoodat de provincien zich tijdig daarnaar
konden gedragen . Omgekeerd zouden de correspondenten van alle manoeuvres der contrapartij bericht
zenden aan hot bureau .

De correspondentie kon ten

alien tide de voile vergadering beschrijven to Utrecht,
in hot Nieuwe Kasteel van Antwerpen .
Eon aantal andere punter worden aan de orde
gesteld .

Er word eon plan besproken om de ge-

wichtigste beseheiden ,

waaruit de constitutie der

Republiek on die der afzonderljke provincien kon
worden gekend, been to zamelen on in druk to
geven . Eon zeer natuurlijk voorstel in eon tijd waarin
ieder zoo den mood vol had van grondwettige herstelling , maar onophoudelijk bleek dat menig regent --om van de burgers riot to spreken -- in de massa
van instruction, commissiebrieven, resolution, waaruit hot geldend staatsrecht moest worden opgemaakt,
nauwelijks den draad vermocht to vinden .

Enkhui-

zen sloeg voor, hot work ook uit to breiden tot de
steden, maar men besloot vooralsnog alleen to verzamelen, ,,zodanige stukken als relatif zijn tot de

De J a a rb o e k e n vermelden flog, wat niet in de aanteekeningen
staat, dat „eenige Heeren voorzien waren met blijken van goedkeuring, omtrent de to nemen maatregelen, van sommige Zeeuwsche
en Groningsche voorstanders der vrijheid ."
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commission en instruction van de successive Heeren
Stadhouders, zo in die qualiteit als merle in die van
Captijn en Admiraal Generaal" ; de heeren van Leiden
zouden ze sehiften en uitgeven 1 ) .
Een netelig punt dat thans aan de orde kwam : dat
der generaliteits- en provincials financier . De oorlog
had daarin groote verwarring gebracht .

Friesland

vooral beklaagde zich en zoo stork, dat Holland er
rekening mee houden moest . De Gijzelaar deelde hot
eon en ander omtrent Hollands inzichten mee ; men
was er bereid tot eon herziening der quotentabel de
hand to leenen, mite elks provincie met de oude geheimhouding brak en opening deed van den staat harer
financier .

Ook moest de Generaliteit op eon eigen

bjdrags gesteld worden : z heette eon ,, geaecresceerd
profijt" vergaard to hebben van zeven of acht millioen .
Verder moest op den staat van oorlog worden bezuinigd, en nit dit eon en ander verlichting voor de to
zwaar belaste provincien gevonden worden . Voorloopig kon Friesland geholpen worden door eon leering
van de Generaliteit. -- In de maand December 1783
heeft Holland zich werkelijk tot herziening der quotentabel bereid verklaard ; men herinnert zich hoe er
eindehjk eon generaliteits-commissie toe benoemd is,
die in April 178

haar vergaderingen aanving, maar

goon verslag heeft uitgebracht voor de omwenteling
van hot volgend jaar .

Eerst Van de Spiegel heeft

hot thane door De Gijzelaar ontwikkeld program ten
deele kunnen uitvoeren 2 ) .
Een andere dringende hervorming was die van
hot zeewezen . De admiraliteiten waren noodlijdend,
de provincien moesten bijpassen , maar konden hier-

1) De uitvoering is blijven stoker .
2) Zie over hot financieele vraagstuk en zijn samenhang met
de partijpolitiek moor uitvoerig Dl . II, hoofdstuk II .
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toe niet worden genoodzaakt ; flu men tijdens den
oorlog werkeljjk vele milhoenen aan het bouwen van
een vloot was gaan besteden, kwam haast de gansche last daarvan op Holland neer 1) . Deze provincie
drong er daarom op aan, een vasten post voor het
zeewezen op den staat van oorlog to brengen, wederom een maatregel dien het eerst aan Van de Spiegel
gelukt is, in to voeren . - Een groot gebrek op de
vloot was de volstrekt onvoldoende bemanning . Noch
de ofhcieren noch bet zeevolk vormden een vast
corps .

Hieraan moet voor een deel de werkeloos-

heid onder marine in den pas geeindigden oorlog
worden toegeschreven : voor de weinige schepen die
men dan nog had, waren letterlijk sours geen matrozen of luitenants to vinden geweest.

Van Kins-

bergen had aanstonds na zijn terugkomst nit Rusland
voor de oprichting van een vast corps zeevolk geijverd, en den 2lsten December 1781 hadden de
Staten-Generaal er toe besloten .

Op den staat van

oorlog zouden worden gebracht de onkosten van een
000 man, voor de helft
» Corps de Marine" van
matrozen en voor de helft zeesoldaten . In het begin
van 1782 waren de bevelhebbers bij dit corps benoemd, maar hierbij was de zaak blijven steken . De
Prins had haar warm voorgestaan, en dit was genoeg
our het gansche corps bij de patriotten verdacht to
maken .

Men vreesde dat hij eenvoudig een ver-

meerdering der van hem afhankelijke troepenmacht
op het oog had, en deze onder valsche vlag wilde
binnensmokkelen .

Een ongelukkige omstandigheid

was, dat onder Willem V werkeljk twee regimenten
zoogenaamde mariniers, aanvankeljjk tot den dienst
in de kolonien en op 's lands schepen van oorlog
bestemd, op den naam na gewone infanterie-regi1 ) Dl . II, 79.

9

VERGADERINGEN VAN

menten waren geworden ; hot waren de regimenten
Bentinek en Douglas, beide en vooral hot laatste
om

hun patriottenhaat

berucht 1 ) .

Oorspronkeljjk

waren zij in de West gebruikt ter onderdrukking van
negeropstanden ; op voorstel van Brunswijk waren zij
sedert in dienst gehouden, maar then or in de West
niets moor to doen viol en over 't geheel naauwelijks
sehepen van oorlog in commissie bleven, aan land
in garnizoen gelegd .

De patriotten besehuldigden

Brunswijk, dat hij van den aanvang of niets anders
dan eon vermeerdering der landmacht had bedoeld,
en verzetten zich hardnekkig tegen uitvoering van
hot besluit der Staten-Generaal van December 1781,
opdat hot niet met hot nieuwe corps denzelfden weg
zou gaan .

Op de vergadering van 4 October kwam

nu ter sprake , de regimenten Bentinek en Douglas
onverwjld naar de Oost of de West to zenden, of
anders ze of to danken .

Eon corps van 3000 man,

uitsluitend matrozen, vond bij Alkmaar genade, mits
de kosten werden gevonden nit bet niet weder inhuren van eenige door duitsche prinsen geleverde
regimenten der landmacht, wier capitulation afliepen
en die dan maar in subsidie moesten worden gehouden
daarginds in Duitschland , in plaats van in werke1 jken dienst in de Republiek 2) .
De discussie over hot punt der marine liep vrjwel in hot honderd .

Bljkbaar heeft men algemeen

de noodzakelijkheid van hervormingen gevoeld, maar
bet wantrouwen was to groot om ze aan to durven
under dozen Admiraal-Generaal .
Bij de rondvraag die nu volgde bracht Capellen
van de Marsch de memorien ter sprake, waarin

1) Zie b . V. Dl. II, 187.
2) Over hot subsidieeren van duitsche regimenten zie Dl . I ?
94 en Dl . II, 20.
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Frederik de Groote van belangstelling in de zaak
des Prinsen had doen bljken . Hij verlangde dat
Frankrijk antwoorden zou met een memorie waarbij
het openljk de patriotten in bescherming nam . De
Gijzelaar werd verzocht, ,,om de voorhanden zijnde
geleegenheid to capteren, ten einde het Ministerie
van Vrankrjk tot diergeljjke demarche to permoveren ." Maar Vergennes was to voorziehtig om tot
zoo jets zonder de uiterste noodzakelijkheid to besluiten ; de fietie als stond Frankrjjk tegenover onze
binnenlandsehe verdeeldheden volmaakt on4jdjg, als
eerbiedigde het slechts wat ,,de ware constitutie"
aangaf en de Staten voor zoodanig erkenden, was
den minister tegenover Pruisen al to voordeelig 1 ) .
Tot in 178 heeft hij dew eiseh der patriotten
steeds afgewezen, en ook toes is hem de bekende
verklaring aan de Staten-Generaal van 21 April '8
niet van harte of gegaan 2 ),
Nijvenheim van Eck en wiel bracht de zaak der
Oost-Indische Compagnie ter sprake . De provincie
Holland (in veel geringer mate ook Zeeland en de
Generaliteit) was bezig haar voornaamste crediteur
to worden ; bij millioenen tege1 jk moest het geld
haar worden toegelegd opdat zij niet bezwjjken
zou . Natuurljk dat zij hierdoor kwam onder HolIn Juni 1783 warm De
lands moreele voogdij .
Gijzelaar, Van Berekel en eenige andere pensionarissen benoemd om op een nieuw verzoek der
Compagnie om een onderstand van 14 millioen to
rapporteeren . Hun rapport is den 30Sten October,
dus zeer kort na deze vergadering, uitgebracht en
geeft een eerste schema van aan to brengen hervormingen, later meer dan eens gewijzigd en eindeljk
1) 1)1 . I, 240, 338 .
2) Dl . II, '178, 337 .
Bijdr, en Meded. XX.
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gedeeltelijk ten uitvoer gebraeht .

Kenmerkend is,

dat De Gijzelaar op deze bijeenkomst niets van hot
rapport losliet : de anderen moesten er niet moor in
gemengd worden dan noodig .

De provincie Utrecht

had antlers reeds een generaliteitsonderzoek naar den
staat der Compagnie voorgesteld, maar naar Hollands mooning bleef de zaak voorloopig nog maar
hot best provinciaal .

Doze aangelegenheid die op

de vergadering zoo terloops ter sprake kwam is voor
de pensionarissen een zeer moeilijke geweest : hot
gold de maeht to beperken van een oligarchic, die
hun gevaarljk kon worden omdat zij samengegroeid
was met de burgemeestersoligarehie .

En de Com-

pagnie aan den Staat beter to onderwerpen was toch
onvermijdelzjk, ook om Frankrijk gehoorzaam to zijn,
dat doze hervorming voor zijn plannen op

Indie

verlangde .
Blok van Leiden stelde hot recht van patenten
aan de orde .

Men begeerde doze materie weer zoo1 was geschied .
veel mogelijk to regelen als in 1
Eon eigenlijke discussie block onmogelijk, omdat
men zich goon klare voorstelling kon maken van
den oorsprong en de strekking van hot heerschend
gebruik in dozen .

Besloten wend dat elke provincie

aan hot centraal bureau zou opgeven, ,,hoedanig hot
bij ieder met hot recht van patenten gelegen was ."
Eon afdoende regeling is voor 1787 niet getroffen ;
in Holland lag in September van die maand een
concept-instructie voor den Kapitein-Genera,al gereed,
opgemaakt door de commissie tot onderzoek naar
de ,,bornes der Uitvoerende Macht" ; hierin was den
Kapitein-Generaal de plicht opgelegd, toe to zien
n dat goon 1Militie de provincie binnentrekt of verlaat
dan op patent van H . Ed . Gr. Mog. of van Gecommitteerde Radon" ; hijzelf ,,zal zich hot geven van
patenten volstrekt niet mogen aanmatigen ." Voor
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zooveel de generaliteit betrof, was het stuk der patentee onderworpen aan het onderzoek der commissie
tot de defensie, tegelijk met die tot de financier
verordend, maar die evenmin als deze voor September
1787 rapport heeft kunnen uitbrengen . In het beriehtsehrift der commissie stood evenwel reeds uitgedrukt dat het reeht van patentee slechts tot kennelijk wederzeggen toe" aan den Kapitein-Generaal
was vergund , en feitelijk oefende Willem V in de
patriottenjaren het reeht slechts nit wanneer en in
zooverre de Provincials Staten het hem veroorloofden 1 ) .
Nadat nog de benoeming van vlagofficieren, het
begeven van commando's van oorlogsschepen en de
afschaffing van de recommandatien van den AdmiraalGeneraal bij de benoeming tot de civiele ambten der
admiraliteiten waren besproken, ging de vergadering
uiteen . Men zou nader bijeenkomen to Utrecht op
beschrijving der correspondentie .
Deze vergadering van 4 October heeft opspraak
gemaakt, De bladen brachten al spoedig de namen
van wie aanwezig waren geweest . De onrust bij de
stadhouderlijken was groot. Thulemeyer deelt merle
hoe de Pries vreesde dat men overlegde hem het
land uit to drijven . Zelf deelt de pruisisehe gezant
deze vrees nu wel niet, maar in elk geval, zegt hjj,
hebben wij hier to doer met een stellig plan om
den Stadhouder alle macht to ontnemen, en hem
slechts eenigen uiterlijken luister to later 2) . De
oude Temminck, thans in zijn laatste levensjaar
reactionnair geworden en joist in den Haag aanwezig,
wend ten hove ontboden . Hij list zich bewegen een
brief aan de dordtsche regeering to schrijven, om
1 ) I)l . II, 47 .
2) DI . I, 27 .
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deze to waarschuwen tegen haar gevaarlijken pensionaris 1 ),
Wie de mededeeling van de lijst der vergaderden aan de patriotsche bladen mag hebben gedaan,
bljkt niet ; wel, dat ,,verscheiden leden" zich over
die annonces in de couranten zeer gebelgd toonden,
„zelfs met declaratie van er flu niet verder merle to
doen to willen hebben" 2 ), tot groote ergernis van
Capellen tot den Poll, die aan De G jzelaar en aan
Bicker schreef hoe dienstig het hem vooskwam » dat
de Natie zie dat de voorstanders haarer regten beginners eene lijn to trekken ; dat de Natie deeze
herstelling zeer noodig heeft ; dat het staaken onzer
bjeenkomsten, en dat wel na de dreigementen door
den Teergeliefde gedaan, van er in Holland een
propositie over to willen doen, binnen- en buitenlands een zeer kwaad effect zoude doen ; dat bet
een point d'honneur voor ons was geworden door
to vergaderen, zelf al hadden wij niets to verrigten
" Bicker antwoordde dat de vrienden to
Utrecht ^(waar de volgende bijeenkomst zou gehouden
worden) tegen doorvergaderen opzagen : het zou hen
in moei1 jkheid brengen tegenover hun mederegenten 3) . Een opzetteljke rein van Bicker om hen tot
andere gedachten to brengen bleef zonder vrucht
anderhalve maand later heeten zij nog steeds van
doorvergaderen of keerig 4) . Te Utrecht en ik zou
denken ook in de meeste hollandsche steden moeten
de regenten die aan de vergadering hadden deelgenomen, gevoeld hebben dat zij groot wantrouwen

1) Bericht in de patriotsche bladen, bevestigd door een brief
van Berenger van 17 October 1783,
2) Brieven, blz . 7 .
3) Brieven, blz . 77 .
4) Brieven, blz . 708 .
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hadden opgewekt bjj hun standgenooten, die deze
cabales met lieden van de reputatie der Capellens
gevaarlijk aehtten . De wantrouwigen hadden gelijk,
en zouden in hun afkeer zijn versterkt geworden
als zij de brieven hadden kunnen lezen die thans
tusschen den eenen neef en den anderen werden
gewisseld 1) . De overeengekomen correspondentie,
waarvan aanvankelijk in de briefwisseling van Capellen tot den Poll het spoor is to volgen '2), is
bljkbaar in het begin van 1784 to niet geloopen,
en een vergadering is in dat jaar niet gehouden .
De gansehe zaak der fransehe alliantie , die in het
voorjaar van 1784 op het tapjt was, werd door het
driemansehap op in het oog vallend geheimzinnige
manier behandeld ; het was of zij de volksstem vreesden . Aanvankel k bestond tusschen de hollandsche
aristocraten en de patriotten nit de landprovineien
ten aanzien van die alliantie groot meeningsverschil ;
was in deze omstandigheden een vergadering gehouden, de Capellens en anderen zouden vragen hebben
gesteld waarop de pensionarissen nog niet moisten
hoe to antwoorden . Het intussehen opkomend ge1) „Ik denk dat wij beiden in het oog der natie tegen de gansche aristocratische partij dubbel kunnen en ook zullen opweegen,
wanneer het tijdstip daar zal zijn om openlijker uit to koomen"
(Capellen tot den Poll aan Capellen van de Marsch, 23 November
1783, Brieven blz . 708) . -- „De aristocraten to ondermijnen,
inmiddels hen to gebruiken en hen eindelijk in de lugt to doen
vliegen, is dunkt me het beste plan" (dezelfde aan denzelfde,
December 1783, Brieven blz . 714) . - Bat er reeds groot ongenoegen was tusschen de leden bewijst ook een zin als de volgende : „van airs, die UE, zig op onze vergadering zoude hebben
gegeven, is mij niets voorgekoomen . Ik hoope dat UE . zig beeter
beraaden zal dan dezelven, casu quo, niet meer to willen bijwoonen" (Capellen tot den Poll aan Capellen van de Marsch,
December l783, Brieven blz . 714).
2) Zie b . v . Brieven, blzz . 707, 832, 838 . - De Gijzelaar
correspondeerde met Overijsel, Visscher met Gelderland .
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schil met den Keizer maakte het geval voor hen to
moeil ker : z konden reeds vermoeden dat Frankrijk
niet krachtens alliantie gehouden wilde zijn ons thans
tegen Jozef bij to staan , maar de Capellens en de
door hen voorgelichte burgerjjen verkeerden in dwaalbegrip op dit punt . ,,Het verbond aangegaan zullende worden tegen elk , die de Bondgenooten aanvalt of in hunne regten bekort, zo is 't onnoodig
dat Frankrijk zig vooraf expliceere , of het, casu
quo , ook secours tegen den Keizer zoude geeven",
schreef Capellen tot den Poll aan De Gijzelaar 1) . --En aan Capellen van de Marseh : ,,Alleen zijn het
de Hollandsche Heeren daar men niet merle voor of
agterwaarts kan, en die hoofdig genoeg zijn om zig
tegen het licht, tegen het doorzicht, tegen den
wensch van de gansche Natie . . , to verzetten" 2) .
Vooral over De Gijzelaar beklaagt hij zich bitter,
maar juist deze was van de hollandsche matadors
hem nog het best gezind . De driemannen k o n d e n
Capellen niet inlichten, om de eenvoudige reden dat
zij zelven niet ingelicht werden door VPrgennes, die
nog nooit recht to kennen had gegeven dat Frankrijk
inderdaad een alliantie begeerde . Tilt Versailles kwam
de eene raadselachtige brief na den anderen 3) .
Eindelijk verscheen den 2lsten April 1784 Vauguyon
na lange afwezigheid weer in Den Haag, en uit zijn
houding viel of to leiden dat Frankrijk ten slotte
wel zijn toestemming geven zou tot een formeel verdedigend verbond . Den 24sten April schreef dan ook
De Gijzelaar aan Capellen tot den Poll, »dat nu men
in 't zekere is geinformeerd , dat de leden van den
Raad des Konings met minder verdeeldheid hier over

1) Brieven, blz . 809.
2) Brieven, blz . 824 .
3) Zie de bijlaben op het achtste hoofdstuk van mijn eerste deel .
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denken, men in Holland meent, dat hier over met
meer vrugt zal kunnen gedagt worden in de Republiek." Ook wide hij nu zelf een nieuwe bijeenkomst van Vaderlandsche Regenten to wenschen,
maar beklaagde zich over zijn „Heeren en meesters",
die hem somwijlen ,,baloorig en melancolycq" maakten .

,,Zo zij zig niet beeteren, zou ik ze de koop

zeer wel kunnen opzeggen" , eindigt hij ) .

Uit een

brief van den leidschen Blok aan Capellen blijkt,
dat er in dezen tad oneenigheid was in het driemanschap zelf :

Van Berekel en Zeeberg stonden

tegenover De Gijzelaar, berichtte hij , en zoo ,,aristocratisch" werd alles in Holland behandeld, dat de
leidsche vroedschap, ,,schoon zo nabij aan het hoofdeanaal" , dikwijls volstrekt niet wilt wat op handers
was 2) .

De verhoudingen begonnen al zeer gespanden Juni overleed .

nen to worden , toen Capellen den

De geschiedenis van de tweeds helft van het jaar
1784 wordt beheerscht door de aanranding van den

Keizer. In de volkswapening kwam verdubbeld levers .
De algemeene onrust op het eind van dit jaar gaf
aanleiding dat de zaak der aaneensluiting van de
patriotten uit versehillende provincien , die de regenten hadden laten liggen ,

door de burgers op hun

wijze werd bjj de hand genomen .

De leiding der

oneenige regenten verslapte , nieuwe leiding kwam
er voor in de plaats .

Het utrechtsche genootsehap,

under zijns gelijken reeds met sere bekend om 4jn
onvermoeide patriotsche agitatie , nam het initiatief
tot een nationals vergadering van vrijcorpisten, die
den den December 1784 to Utrecht bjeenkwam . Op

1) Brieven, blz . 834 .
2) Brieven, blz . 844 .
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doze eerste vergadering werden eenige punters de
militaire oefeningen der eorpsen betreffende afgedaan ;
de politick nam flu aanstonds de overhand . Maar
niet de negatieve, anti-stadhouderlijke
Een nationaal petitionnement om verbetering der directie in
de departementen der uitvoerende macht, werd voorgesteld , maar ook weer afgesteld ; daarentegen werd
op voorstel van Pieter Vreede en F . A . van der
Kamp een Aete van Verbintenis gepasseerd
tot
maintien eener wettige Republiceinsehe regeeringsvorm ." Drie vergaderingen verliepen er over, maar
den 14den Juni 178 kwam inderdaad de zaak tot
stand 1 ) . Het manifest hield in dat men voor 's lands
ware constitutie hield ,,eeue volksregeering bij representatie , met eon daaraan ondergesehikt Erfstadhoudersehap in hot Doorlugtig Huis van Oranje", dus
geen alleenheersehing, goon volstrekte democratic
of volksregeering buiten representatie , vooral goon
„onaf hanke1 jke , hatelijke en de Vrijheid drukkende

en Aristocratische Familie-Regeering" , en dat men
zich en elkander verbond alles aan to wonders om
zulk eon volksregeering bjj representatie algemeen
to makers in de Republiek . wat men zich onder
,,volksregeering bij representatie" voorstelde gaf thans
Utrecht to zien : de gezeten burgers wilde haar eigen
regenten kiezen, en hen bljjven controleeren door
haar gecommitteerden (want periodieke aftredingen
eischte men nog niet) . Zoo was hot thans voor
Utrecht ontworpen, maar nag niet ingevoerd .
Sedert de stadhuisbelegering van Maart '8 lagers
raad en burgerij or in open geschil . Ook de patriotten
van buiten Utrecht namen aan den strijd deel . De hollandsche leiders zagen hot met zorg, en wilden gaarne
regenten en burgers van Utrecht verzoenen, opdat
1 ) Vgl, Dl, II, 224-227 en 3

.
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niet de eersten zich in de armen der stadhouderljjke
reactie zouden werpen en daarmede de stem der
provincie, tot nog toe voor de patriotsehe party uitgebracht, aan de tegenpartij leveren . Dit schijnt
een voorname aanleiding to zijn geweest tot het bjeenkomen der vergadering van Vaderlandsehe Regenten van 1 Augustus 178 . Ret is jammer dat de
aanteekeningen omtrent deze vergadering zoo uiterst
kort zijn ; zij laten maar meer dan en bizonderheid
raden die wij toch gaarne zouden weten . Ret comite
van 1783 zal de vergadering wel niet beschreven
hebben, want wij vernemen dat de toen ingestelde
correspondentie to niet was geloopen . Mj dunkt,
het initiatief zal genomen zijn door Capellen van de
Marsch en De Gijzelaar, die op de presentielijst elk
met den titel van president prijken 1 ) . - Acht-envijftig personen waren aanwezig ; Zeeland was nu
voor het eerst vertegenwoordigd , maar Utrecht niet
de correspondent van 1783, Capellen van Schonauwen,
begon reeds van partij to veranderen . Evenzoo de
friesche aristocraten 2) ; slechts een Fries was aanwezig. Talrijk waren Gelderland en Overijsel vertegenwoordigd , nu ook door stadsregenten en gemeenslieden . Allereerst werd een comite benoemd
van zeven ,,directeuren", voor ieder provincie Sen .
Deze zeven zouden op eon volgende bjeenkomst
rapport uitbrengen over een tiental voorstellen, waaronder ingrijpende , door Capellen van de Marsch ingebracht . Onder die tien zijn reeds het aangaan
eener ,,verbintenisse teegens de Aristocratic", en
1) Het valt ook op dat de kleinere provincien onmiddellijk op
elkander volgen in de presentielijst van deze vergadering, en dat
Holland achteraan staat. -- De oproeping kan geschied zijn door
Capellen voor alle provincien behalve Holland ; door De Gijzelaar
voor Holland .
2) Dl, H, 24 , 247 .
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een plan tot stichting eener ,,Nationals Beurs", beide
zaken die in het volgende jaar verwezenljkt zijn 1) .
Uit de zeer korte aanteekeningen is niet op to makers
of er thans over die tiers voorstellen veel gesproken
is . In elk geval is wel druk besproken „het Utrechtsche werk ." Meer dan een Hollander zal zijn outstemming hebben getoond ; exercitiegenootschappen,
zei de amsterdamsche vroedschap Temminck , hadden
zich met gee,, zaken van regeering in to later . Het
eind was dat zes heeren werden aangewezen om to
trachten de regeering met de burgers, en deze beiden
met de riddersehap to verzoenen , die , eerst goed
patriotsch, in den laatsten tad met de al vroeger
bekeerde geeligeerden was gaan meestemmen .
Van de verrichtingen deter zes komt een uitvoerig
verslag voor, door een uitgeweken utrechtsch patriot
in druk gegeven als ,,Naberieht" op een hollandsehe
vertaling van Mandrillon's M e m o i r e s (Duinkerken,
1792) . - Den den Augustus kwamen zij to Utrecht .
Even to voren (28 Juli) had juist de raad het nieuwe
stedelijk reglement gepublieeerd, waariu aan een
aantal wensehen der demoeraten was tegemoet gekomen, maar aan het door hen vooral begeerde
college van burgergecommitteerden slechts onbeduidende macht was toegekend 2) . Tevens was aan het
ofhcieus reeds erkende college vann burgergeconstitueerden , dat meermalen uit naam van 13 8 burgers tot den raad vertoogen had gerieht, verboden
zich met bezwaren tegen het gepubliceerde ontwerp
tot de regeering to wends,, : alleen ieder burger zou
dit mogen doers voor zich . Een volksoploop had dit
verbod weer doers intrekken (2 Augustus) . Onmid1) In zijn M e m o r i e (blz . 10 ) geeft Capellen van de Marsch
to kennen dat hij reeds op de vergaderingen van 1783 de stichting eener Nationals Beurs had bepleit, dock vruchteloos,
2) D1 . II, 211 .
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delljk eischten flu de burgergeconstitueerden goedkeuring van de stedelijke constitutie zooals zij ten
vorigen jare van democratische zijde was ontworpen
(8 Augustus) . De stadsregeering gaf toe, de schrijver
van het nabericht verzekert, onder pressie van de
afgevaardigden der Vaderlandsche Regenten . Maar
zjj was nog bij eerie aan het oude reglement gebonden , en verklaarde het nieuwe niet to kunnen invoeren, eer zij van dien eed ontslagen was, door de
Staten. Hiervan was bij de Staten geen sprake , of
liever, de ridderschap verhinderde door haar onthouding dat een wettige Staatsvergadering bijeenkwam .
Den 7den October kwamen N venheim van Eck en
Wiel , Temminck , Paludanus en Bicker in de stall
om de ridderschap to overreden , maar de heeren
hadden de grofheid -- of de cordaatheid, zoo men
wil -- hun ,,niet thuis" to geven, waarop zij 9
October onverrichter zake vertrokken 1 ) . Men diende
dus of tot geweld zijn toevlucht to nemen, of in het
laatste voorstel der ridderschap to treden , van met
den stadhouder omtrent de reglementsherziening in
onderhandeling to gaan , en die to doers voeren in
den Haag. Dit beteekende dat van de gansche zaak
niets komen zou ; de stadhouder had niet opgehouden
tegen de voorgenomen herziening to protesteeren .
Den 17den of 18den November kwamen nu nog namens
de Vaderlandsche Regenten de heeren Temminck,
Paludanus, Lambrechtsen, Van Haersma, Dumbar,
Bicker en Romswinckel in de stall, om gedaan to
krjjgen dat de onderhandeling althans to Utrecht
zou worden gevoerd 2 ). Maar de burgers wilden van
1) Nabericht blz, 228. - Temminck en Bicker hadden veel
relaties to Utrecht ; de eerste was er geboren en was auteur van
een welbekend werkje tegen het bestaande regeeringsreglement ;
de tweede had er negen jaar lang gewoond,
2) Nabericht blz . 228 .
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geen onderhandeling hoegenaamd hooren , waarbij
niet van to voren vaststond dat het nieuwe stedelijk
reglement in zijn geheel bleef . Den 2ostel1 November gingen de bemiddelaars heen, ,,zedert welken
tad met dezelve Heeren in het jaar 178
gems
andere conferentien binnen Utrecht zijn gehouden,
zo min als in 178 " 1) . -- Zoo zegt het Nabericht ;
het comite van directeuren echter is nog wel to
Utrecht vergaderd geweest . Buitendien heeft nog
iets bestaan, bekend onder den naam van ,,contracts
vergadering", die het midden gehouden hebben kan
tusschen een comitevergadering en een algemeene P
wij weten alleen dat contracts vergaderingen gehouden zijn
December 178 to Utrecht en 21 April
178 in Den Haag ; een comitevergadering 1 Zuni
178 to Utrecht, een » nader groot besogne" 2 Juli
178 to Utrecht .
Het utrechtsche radicalisme heeft veel kwaad bloed
genet, ook in de kringen der meest geavanceerde
hollandsche regenten . Het meest natuurlijk bjj wie
als Temminck of Abbema tot de in Augustus 178
afgezette aristocraten in betrekking van persoonlijke
vriendschap of van verwantschap stood . Maar als
geheel had de bond van Vaderlandsche Regenten
geen keus . Nu beide partjjen to Utrecht al even
onhandelbaar warm bevonden moesten in 's hemelsnaam de burgers overwinnen, want door een overwinning der regenten zou thans Utrecht onvermijdelijk
in de macht der tegenpartij zijn geraakt . In Holland
zelf kregen de patriotten het moeiljjk in 178 , zij
mochten niet to kieskeurig zijn in het monsteren van
hun bondgenooten . De pensionarissen raakten tusschen de aristocraten en het yolk bekneld ; zij kozen

l) Nabericht blz, 233 .
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de zjjde van hot yolk, omdat zij antlers zouden zijn
ondergegaan .
Op de contracts vergadering van 21 April 178
werden de concept-rapporten van hot comite op de
tien voorstellen van Capellen gearresteerd . Daaronder
was or eon betreffende hot Nationaal Fonds, weidsehe
main voor wet feitelijk de Patriotsehe Partijkas had
moeten heeten 1 ) . Kort hierop word in de Post van

1) Mr . W . B . S . Boeles deelt in D e Patriot J . H . S w i l d e n s
(Leeuwarden 1884), blz .139, merle, dat Swildens „daartoe speciaal
door Patriotsche Regenten verzogt" zooals zijn eigen woorden
luiden, hot gedrukte programme voor hot Nationaal Folids heeft
gesteld . - Dit geeft volstrekt geen recht tot de gevolgtrekking
van Mr . Boeles, dat Swildens de geestelijke vader van hot Fonds
zou zijn . De zakelijke inhoud is hem natuurlijk opgegeven door
de directeuren van den regentenbond, en van zijn vlotte pen is
gebruik gemaakt, om dien inhoud in den breedsprakig-aandoenlijken vorm to gieten dien de smack van den dag eischte . Mr. Boeles
noemt Swildens den geestelijken vader van niet minder den
Grondwettige Herstelling van Nederlands Staatswezen, Leidsch
Ontwerp , Nationaal Fonds en Acte van Verbintenis to gader .
Vast staat alleen , dat prof. Gratama (in hot R e g t s g e l e e r d
M a g a z ij n van 1809) hem hot eerste hoofdstuk van hot eerste
deel der Grondwettige Herstelling toekent, en dat hij , near zij n
eigen verzekering, voor de Heeren hot programme van hot Nationaal Fonds heeft molten maken . Aan hot Leidsch Ontwerp
werden vroeger steeds de namen van Pieter Vreede, F . A . van
der Kemp, Wybo Fijnje verbonden ; Dr . A. J . Kronenberg (E en
e n a n d e r over G e r r i t P a a p e) heeft aangetoond , dat hot stuk
ter vergadering van gewapende Burger Corpsen is ingebracht
door hot vrijcorps van Delft, vertegenwoordigd door Wybo Fijnje,
Gerardus Verbeek en Reyer van den Bosch, en dat hot gerevideerd en vervolgens in druk gegeven is door een daartoe benoemde commissie, waarvan leden waren Rutger Jan Schimmelpenninck, Pieter Vreede en J . C . de Kock . - Het vaderschap
der Acte van Verbintenis kept, met in elk geval beter recht den
dat van Swildens, Capellen van de Marsch zich toe in zijn Mem o r i e (blz . 14) ; en zelfs doze bewering houdt geen rekening met
bet feit, dat de Acte der regenten eenvoudig een tweeds, vermeerderde uitgaaf was van de Acte der vrijcorpisten, waarvan nit
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den Neder-Rhijn anoniem een n Vaderlandsch Voorstel" gepubliceerd » tot eenen Nationalen Onderstand,
ter bevordering van de gewigtigste belangen des

niets blijkt dat Capellen het denkbeeld zou hebben aangegeven ;
integendeel, het eerste voorstel er toe kwam uit Leiden, m . a . w .
van Pieter Vreede en F . A . van der Kemp . - De gansche figuur
van Swildens schijnt mij door Mr . Boeles niet weinig opgeblazen.
Zijn held zou zelfs de geheele aaneensluiting van patriotsche
regenten bewerkt hebben waarvan de Acte van Verbintenis en
het Nationaal Fonds de vruchten waren !

„Hij wilde voorts
herstellingswerk doen uitgaan van de patriotsche regenten ,
mannen van invloed . Daarom eerst een band tusschen hen
knoopt in den vorm van de Vaderlandsche Societeit .

het
als
ge. . .

Om hun voorbeeld zoo algemeen mogelijk to doen volgen, diende
het van die Vaderlandsche Sociteit uitgegaan voorstel . . . . dat
het Nationaal Fonds in 't leven riep" (Dc Patriot J . H . S w i 1d e n s g e h a n d h a a f d, blz . 23). Op de zonderlingste wijs wordt
hier de Vaderlandsche Societeit to Amsterdam met de vergadering van vaderlandsche regenten verward . Patriotsche societeiten
werden of waren in 178 in alle steden van Holland opgericht ;
het zijn de grootmoeders van onze nog bestaande societeiten . In
Amsterdam waren er twee, de Vaderlandsche Societeit, wat voornamer, en de Burgersocieteit, wat minder deftig. Van de Vaderlandsche waren ook de patriotsche regenten lid (zie J a a r b o e k e n
1787, blz . 241), maar Mandrillon die er eveneens toe behoorde,
zegt uitdrukkelijk dat zij opgericht was door „kooplieden en burgers ." Swildens heeft bij die oprichting ook weer een stuk gesteld, waarin hij zegt dat de societeit dienen zal om „de waare
radicaale herstelling der Republiek op de eigenaartigste, van
geene partij wraakbare en aldus onwederstreefbare, wijze to bevorderen en het verkreegene goede onwrikbaar to grondvesten ."
Kan het waarlijk de eerste maal zijn geweest, dat Mr . Bodes
bij een patriot zulk een stemverheffing opmerkte bij het mededeelen eener allersimpelste zaak ? her uit to besluiten dat Swildens de man zou zijn geweest die de patriotsche regenten eigenlijk eerst goed zou hebben bijeengebracht, is niet geoorloofd .
Reeds de eenvoudige kennisneming van het feit, dat de vergaderingen van vaderlandsche regenten van 1783, de Vaderlandsche
societeit to Amsterdam van 178 dagteekenen, had tegen zulk
een gevolgtrekking moeten waarschuwen . Swildens moge dan
niet tot de verachtelijke maar tot de goedige snort patriotsche
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Nederlandsehen Yolks ." De lezer werd door ,,verscheide [zjner}
ibraafste en beste Medeburgeren"
onderricht, dat een fonds vereischt was tot ,,het vermeerderen van Vaderlandsehen IJver, Cordaatheid
en Moed onder de duizenden, door allerlei vrees
onder hun weg to neemen van in wederwaardigheden
voor de Goede Zaak ooit verlaaten to zullen zijn ;
het versehaffen van aanmoediging overal waar dezelve
noodig bevonden wordt, -- het verjdelen van al het
kwaad , dat 's Lands inwendige Vijanden , door hunne
verderflijke aanslagen, aan de Goede Zaak berokkenen" en zoo meer . Jaarhjksehe bijdragen werden
gevraagd van en tot vhf gulden ; een gift daarboven

veelschrijvers behoord hebben, men make zich omtrent de maatschappelijke positie en den invloed op r e g e nt e n van de journalisten flier dagen Been illusien . Mr . Boeles zelf deelt nog wel
flat kostelijke briefje mee aan Hooft van Vreeland, waarin Swildens zich over miskenning zijner diensten beklaagt . „Geheele
lijsten kan ik opgeeven van stukken die ik vervaardigd en afgedaan heb, in de Post van den Nederrijn, in verscheidene couranten, en afzonderlijk uitgegeeven . . . . In deese stall heb ik geduurende de vier laatste winters misschien wel twee duizend
menschen verlicht of stom geredeneerd overal in de kroegen .
Dit weeten immers nog al eenige Heeren ; moet het mij dan
niet ten uitersten verdrietig zijn
flat men mij voor een
onwerkdaadig, slof of nalaatig mensch houdt ? . . . . Zulke Heeren
die mij zoo jammerlijk beoordeelen, die in hunne paleizen midden in overvloed, gemak en allerlei afwisselende vreugden leeven,
laaten die dan eens mij hier op mijn berooid misthoopje zien
zitten . . . . Deezen geheelen winter heb ik volstrekt geen vuur
geen e e n e n turf heb ik verbrand of bij den hosgehad
pes kunrien neemen uit vrees voor brutaale onteerende weigeringen, geheele voormiddagen zat ik sukkelend to schrijven,
omdat mij alle oogenblikken de inkt in de pen bevroor, en ik
de inktpot met het theewater geduurig ontdooyen moest . . .
Voor wien flit alles ? . . . . indien ik den Prins merle zogt op den
troop to helper, zouden veele dingen mogelijk worden . . . ."
Is flit de taal van een leider ? Ik zou zeggen van iemand dien
men tot liet vuile werk gebruikt, waarvoor hij zich nog even to
goed mag achten .
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maakte iemand tot donateur . n Volk van Nederland !
het zjjn hier uwe trouwhartigste, edelrnoedigste en
cordaatste Regenten en Medeburgers zelven, die U
tot het spoedig oprigten van zulk een Nationaal Fonds
uitnoodigen
Om U lieden eene volkomene
zekerheid to geeven, zjjn , door de bekende Vaderlandsehe Bijeenkomst to Amsterdam, eenige van derzelver Leden verzogt, eene provisioneele Directie in
deezen to houden, welke Leden daadlijk, ieder in
zijn provincie, eenigen hunner Medeburgeren zullen
bekend maaken, bij wien een ieder zich tot deelneming in deze oprigting zal kunnen vervoegen" 1 ) .
Op de comitevergadering van 1 Juni to Utrecht
werd besloten dat de directeuren zich met naam en
toenaam in de Post als de voorstellers zouden bekend waken 2) . In Juni vormden zich comites van
inzameling to Leiden , Haarlem , jets later to Amsterdam en verder door het geheele land . Op het ~nader
groot besogne" to Utrecht (2 Juli) werd een voorstel ontworpen van beheer en besteding der penningen, dat aan de algemeene vergadering van 7 en 8
Augustus is voorgelegd en door haar voorloopig
aangenomen .
Deze algemeene vergadering, welke van alle die
gehouden zijn de meeste bekendheid heeft verkregen, was talrijk bezoeht ; de J a a r b o e k e n melden
door 79 personen 3) .
Eerst bracht het comite rap-

1) Post IX, 1143 .
Daar is hun stuk geteekend : „'s Hage
2) Post IX, 1211 .
den 1 Juny 178 " ; de aanteekeningen van Abbema echter stellen
de comitevergadering van dien datum to Utrecht .
3) De hierachter afgedrukte presentielijst geeft 7 namen ; een
andere, (Vervolg op wagenaar XI, 301) geeft er 77 . Daar
ontbreken de namen van Bronkhorst en Lewe, dock komen voor
die van Boreel en Van Lennep, vroedschappen to Amsterdam,
en van Capellen tot Rijsselt, burgemeester van Zutphen, welke
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port uit op de tien voorstellen van verleden jaar ;
sommige van die voorstellen vervielen ten gevolge
der veranderde tjdsomstandigheden . Er was sedert
de vorige algemeene vergadering veel gebeurd . De
Stadhouder had Holland verlaten , huisde in Gelderland, zou waarschijnljk een poging doen om Tltrecht
to herwinnen met geweld van wapenen , en dan lag
hem de weg naar Holland open . Utrecht zou zich
weren : de triumf der democraten was er nu eindelijk
beslist . De groote meerderheid van den raad was
ontzet, het nieuwe reglement op revolutionnaire wijze
ingevoerd . Een vierde nationals vergadering van vrijcorpisten was hiermee samengegaan , waar afgevaardigden bijeen waren nit Gelderland, Holland, Utrecht,
Friesland en Overijsel, vrijcorpsen vertegenwoordigende
ter gezamenlijke sterkte van een 14 .000 man 1 ) . Zoowel de hollandsche vrijcorpisten als de utrechtsche
zij hadden ook provincials organisaties -- hadden elk
in den haren reeds het besluit genomen, afgevaardigden to zenden naar de Vergadering van Vaderlandsche Regenten to Amsterdam . Een talrijke gecombineerde deputatie verscheen, verzocht gehoor, en
werd toegelaten . Zij vertegenwoordigden een macht
waarmede to rekenen vigil : het zooeven to Utrecht
gebeurde kon het ieder leeren . Hun toespraak getuigde van groot zelfgevoel : een van de voornaamste
oorzaken van bederf, zei hun president, was ,,het
denkbeeld bij de regenten in 't algemeen aangenomen, dat zij , in dit Gemeenebest, een van de burgerij
afgescheiden lichaam uitmaakten , en de dwaasheid

bij

Abbema ontbreken . Capellen tot Rijsselt is stellig aanwezig
geweest, zooals uit de aanteekeningen blijkt. Ook Gorkum neemt
eenrnaal aan de beraadslaging deel, hoewel geen gorkumsch
regent zijn naam op de lijst ingevuld heeft .
1) 1)1 . II, 219.
Bijdr. en Meded . XX.

S
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der burgeren om hieraan geloof to slaan" ~) . De
regentenbond en de vr~corpistenbond moesten voortaan gemeensehappeljk handelen ; de wjze waarop,
verlangden zij van de vergadering to vernemen . Er
was heel wat ontstemming bj de vergaderde heeren,
vooral bij de Amsterdammers . Zij verlangden een
tweeds lid voor Holland in hot comite van directie,
dat overwegend uit manners van de uiterste linkerzij
was samengesteld en blijkbaar geheel door Capellen
van de Marsch beheerseht word, die tot den vrijcorpistenbond in nauwe betrekking stood en in burgerkringen als hoofd der partij word aangemerkt . Maar
onmiddellijk verklaarde Utrecht, vertegenwoordigd
o, a . door Sehilge, een van de dit jaar to Wok
door de volkskeus nieuw aangewezen radon, en zelf
eon van de vocalen der nationals vergadering van
vrijcorpisten, dat ook zij dan een tweeden directeur
voor hun provincie begeerden . Capellen moist eindelijk Amsterdam to bewegen zjn eisch terug to
nemen ; er word eon commissie benoemd om met de
afgevaardigden der vrjcorpsen besprekingen to houden en ook verder met hen in aanraking to blijven,
en de vergadering ging met haar agenda voort . Het
voornaamste punt daarop was de Acte van Verbintenis . Amsterdam droeg eon concept voor, dat den
volgenden dag, A na lange deliberatie" , maar naar
hot schjnt zonder veel veranderingen, word aangenomen, onder verklaring echter van Amsterdam (en
speciaal van Abbema, die de remotie van zijn utrechtsehen brooder heel hoog opnam), dat hot de door
hot yolk to Wok aangestelde en to Utrecht nog
aantestellen radon niet voor wettig gekozen Meld,
en dus verzocht dat dozen de Acte niet teekenen zouden. De Acte word in zeven afschriften verzonden
1) Vervolg op Wagenaar XI, 30 .
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die in elk gewest door zooveel mogeljk regenten
geteekend zouden worden 1 ) . Zij werd in de Post
van den Neder-Rhijn gepubliceerd ) .
Be Vaderlandsehe Regenten hadden hun schepen
achter zich verbrand, de familieregeering verloochend,
de provincien met regeeringsreglement, tot de Generaliteitslanden toe, ontheffing van het juk beloofd,
zich openlijk vereenigd met lieden die bet er op
toelegden in de steden van Holland to bereiken wat
in Utrecht reeds was gelukt . Hun standgenooten
zouden hun dit nimmer vergeven ; zij moesten nu met
de democraten op of onder .
De trouw aan hun woord zou spoedig genoeg
worden beproefd . De Stadhouder greep Hattem en
Elburg aan ; men verwachtte niet antlers of hij zou
bet morgen Utrecht doen . De provincie Holland
greep al naar de wapens, vormde op haar grens een
cordon . De vergadering van gewapende Burger
Corpsen in Holland, to Leiden bijeen, benoemde den
Eden September ,,eene Commissie van negen cordaate,
voorzichtige en meest vertrouwde persoonen, die zig
zal moeten in staat stellen om de nodige kondschappen to bekomen, bet recht hebben om de [door
ieder corps} aangebodene Manschap geheel of gedeeltelijk to ontbieden , en zonder wier opontbod
geene trekking zal moeen geschieden, die de wijze
van trekking en de plaats van verzameling zal bepalen , en alles dienaangaande zal moeten voorzien,
en welke Commissie verpligt zal 4jn, zoo lang de
zaaken in eene hachelijke crisis staan, zich op de
1) De onderteekeningen van het friesche exemplaar, 32 in getal,
zijn medegedeeld door Dr. W . W . van der Meulen, C o e rt Lam .
bertus van Beyma, bijlage V .
2) Post X, . - De Acte der regentan leggende naast die der
vrijcorpisten van het vorig jaar, bespeurt men dat voor ,,Volksregeering bij Representatie, gegrond op de Wetten van de Lande",
8*
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naastmogeljke plaats, waar de nood omtrend is, to
begeven, en aldaar meerendeels to blijven, zonder uit

in de plaats is gekomen : „Regeering bij Representatie des Volks,
gegrond op den aart der Constitutie en Privilegien van de bijzondere Gewesten, Steden ende Leden van dien, en bevestigd bij
de Unie van Utrecht" ; - dat de woorden : „een char aan ondergeschikt Erfstadhouderschap in het Doorlugtig Huis van Oranje",
vervangen zijn door : „een char aan ondergeschikt Stadhouderschap, erflijk in het Huis van Oranje, voor zoo verre zulks met
de waare gronden van 's Lands en der Ingezetenen onaf hanglijkheid, en het welzijn van ons Vaderland niet is strijdende" ;
dat de uitdrukking : „onaf hankelijke , hatelijke en de Vrijheid
drukkende Aristocratische Familie-Regeering" verzacht is tot
„onaf hanglijke en tegen de Privilegien strijdende Familie-Regeering" ; - dat opgenomen is een verzekering „geen andere bedoeling to bebben, dan den waaren Christelijken Gereformeerden
Godsdienst, zoo als dezelve in de publieke Kerken deezer Landen
geleerd wordt (welken wij nevens de Burgerlijke Vrijheid houden
voor de onschatbaarste vastigheden van Nederlands Staatsgebouw)
insgelijks met alien fever, ernst en nadruk to haridhaven, zonder
medetewerken of to gedogen, dat de gronden van dien Godsdienst op eenigerhande wijzen worden ondermijnd ; behoudens
nogthans eene billijke vrijheid van Godsdienstoefening voor andere
Gezindheden" ; -- dat niet slechts geen verandering in de republikeinsche constitutie (als in de Acte der vrijcorpsen), maar ook
niet in „den vastgestelden Godsdienst" zal wurden geduld ;
dat nog in het bizonder veroordeeld wordt het gebruik maken
van troepen in burgergeschillen, en de toezegging wordt gedaan
„steeds werkzaam to blijven in het aanwenden der meest efficacieuse pogingen tot eene volledige herstelling van Rechten en
Voorrechten, overal in de vereenigde Gewesten als in de Generaliteits Landen, waar dezelve verder nodig zal bevonden worden,
en wel in het bijzonder ten opzichte flier Provintien, welke, door
onwettige en inconstitutioneel ingevoerde Regeerings-Reglementen onder het juk van overheersching en afhanglijkheid gebukt
gaan ." - De Acte wil het wantrouwen ontwapenen van de predikanten der Ned . fiery. Kerk tegen een partij die zoo schier
zonder uitzondering door alle nonconformisten en katholieken
werd voorgestaan, de bewering logenstraffen flat de patriotsche
partij het Stadhouderschap wil afschaffen, de patriotsche burgers
het vertrouwen op de leiding der patriotsche regenten mogelijk
maken . - Een depeche van Verac van 2 Augustus 178 doet
zien hoe over de Acte geoordeeld werd in den kring der holland-
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elkander to mogen gaan ; en zijn tot de Commissie
verkooren" o, a . Costerus van Woerden, Van den
Bosch van Delft, Heldewier en Vreede van Leiden 1 ),
die op staanden voet naar Woerden vertrokken , zoo
ale blijkt uit de volgende
,,Qualificatie .
De Leeden van hot Gecombineerd Besogne van
Gecommitteerdens uit de vergadering van de Vaderland-lievende Regenten, en van Gecommitteerdens
uit de vergadering der Gewapende Burger Corpsen
uit de Provintien Holland on Utrecht, in aanmerking

sche pensionarissen . Zij achtten haar noodzakelijk en juist van
pas in haar uitdrukkingen . Als hij in de Acte van een „peuple"
leest dat invloed hebben moet op de regeering, moet Vergennes
daaronder niet verstaan „la partie la plus miserable de la nation,
lee gene denues de moiens de vivre daps une certaine aisance .
On ne comprend daps cette expression que la classe des Bourgeois possedant un certain capital et contribuant daps une certaine proportion aux charges de la Republique . Cette Bourgeoisie
est entierement patriotique et ne choisira sans doute que des
magistrate animes du meme esprit, ce qui doit necessairement
" Bij de
finir par nous dormer une majorite imposante
depeche is nog gevoegd een memorie tot toelichting van den tekst
der Acte, van den Rijngraaf van Salm, welke memorie gecorrigeerd was door de driemannen zelf . Hieruit : „Lee families Bites
Patriciennes formeront toujours lee corps de magistratures . Elles
seules, s'etant appliquees aux etudes y relatives, y sont plus
particulierement propres ; mais pour gagner le suffrage du peuple
elles devront faire publiquement profession d'attachement au
systeme de la liberte. On ne pretend pas cependant qu'il y ait
exclusion pour des piebeiens qu'un merite distingue ou une
grande fortune faite daps le commerce sortiroient de la classe
Ii nous semble inutile de nous etendre
ordinaire
sur Particle de la Religion . La Tolerance etant un des principes
fondamentaux d'un Etat commercant, it a ete juge indispensable
de prevenir par une declaration formelle 1'abus que le parti
Stadhouderien a fait plus dune fois de l'esprit de fanatisme pour
distraire de celui de is liberte ." (A f f a i r e s E t r a n g e r e s, Parij s) .
1) E x t r a c t u i t d e N o t u l e n enz . : bij Dumont-Pigalle, carton G .
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genoomen hebbende den pressanten nood, waarin de
belangens der Burgerlijke Vrijheid thans ongelukkig

4jn

gebragt , in zoo verre , dat thans exteert p e r i-

culum in mora, waarin hoe eer hoe beter effcacieuselijk, onder anderen door concessie van penningen, behoort to worden voorzien, heeft geoordeelt
het provisioneele ingeteekende in het Nationaal Fonds
nimmer beter dan in de tegenwoordige omstandigheden en to dien einde gebruikt to kunnen zien ; en
dierhalven geresolveert , en zich indispensabel verplicht geoordeelt, om de respective Correspondenten
in de verschillende Plaetsen en Provincien to verzoeken en to qualificeeren, omme aan de Commissie
bjj de laetste extraordinaire vergadering van gewapende Burger Corpsen op den

deter to Leyden

benoemd, en thans to woerden ter expeditie der
militaire taken vaceerende, des verzogt, to laten
volgen tot de helft der comma in hun Departement
tot den dag van heden inclusive ingeteekend, ten
einde door dezelve Commissie tot voortzetting en
ondersteuning van de to verleene adsistentie aan onze
Bondgenooten , als antlers, to worden geemployeert .
Actum 'S Hage , den

September 178 .
R . Paludanus.

Gevaerts en

H. H, van Haersma .

Cau absent .

Roorda.
D, van Laer" 1 ) .

wij

zien hier dus het op 8 Augustus verordende

gecombineerd besogne in actie . Den 10den September
begon de Commissie van woerden het geld op to
vragen .

Tot vijandelijkheden kwam het niet, maar

de gewapende vrede dien men had was een schro-

1) Bij Dumont-Pigalle, als boven .
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melijk kostbaar jets , voor de hollandsehe openbare
kas als voor die der patriotten ieder in zijn partieulier. De middelen van het Nationaal Fonds begonnen flu wel to vloeien, maar de uitkomst beantwoordde
toch niet aan de hooggespannen verwachtingen 1 ) .
In elk geval, er moest vaste orde worden gesteld
op het beheer en gebruik van het geld . Pit is de
aanleiding geweest tot de ,,extraordinaire" algemeene
vergadering van Vaderlandsehe Regenten to Utrecht,
13 en 14 October. Negentig personen waren been 2 ) .
Door onderscheiden plaatselijke comite's Meek to 4jn
ingezameld ruim f
.000 , waarvan ruim f 48 .000
uit Holland (f 30 .000 to Amsterdam) . Niet alle
comite's echter hadden reeds opgave gedaan, ook
kon men verwachten dat er nog meer zouden worden gevormd 3) . De Commissie uit de Gewapende
Burger Corpsen to Woerden drong bj monde van
Heldewier op nog meer onderstand aan ; men besloot
ter beschikking to stellen tot 3/ van het geheel der
ingezamelde of nog in to zamelen penningen .
Nog minder bemoedigend dan omtrent het Nationaal Fonds luidden de berichten omtrent de teekening der Acte van Verbintenis. De zaak, die voor
de 79 van de vorige vergadering minder gevaarlijk,
en voor hun prestige bj de burgerij van hooger
waarde werd, naarmate er meer algemeen aan wend
deelgenomen, had ba de regenten geen opgang ge-

'1) Gelijk Capellen van de Marsch erkent in zijn M e m o r i e ,
blz .'10 .
2) In J a a r b o e k e n'178 , blzz . 130 en '1337, vindt men het
eenige wat tot nu toe over deze vergadering bekend was . - Daar
wordt gesproken van meer dan honderd aanwezigen .
3) In rriesland had de zaak zeer weinig succes . - Te Bommel
en to Middelburg werd de inzameling door de regeering verboden
of belemmerd (Very olg op Wagenaar XI, 3213 vv . ; Jaarb o e k e n 178 , blz . 1481 ; i d e m '1787 ; blzz, 12 , '187).
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maakt . In Gelderland hadden de patriotten sleehts
een lid gewonnen . To Dordrecht vorderde de onderteekening moor slegt ;" to Delft was de copie defect,
in elke stall had men zoo zijn eigen uitvlucht . Niet
eons de 79 die de Acte vastgesteld hadden, bleken
haar ook allen to hebben geteekend . Hot kenschetst
den tad on de lieden , dat men zich in de democratische pore verheerl~ken liet om zijn kloek manifest,
dat men evenwel weigerde met zijn nimmer terug to
nemen onderteekening to bekrachtigen . Alleen in
Haarlem had de gansche regeering op een na geteekend .
Verontrustende berichten deden op de vergadering
de rondo omtrent den voortgang der oranjegezinde
reactie in moor dan een hollandsche stall . To Delft,
waar do groote meerderheid der regoering zich altijd
op eon afstand van hot patriotisme had gehouden,
was zooeven een oranjocorps ,,gelegaliseerd", on trok
or, evengoed ale hot patriotsche, met vliegende vaandels on slaande trom door de stall . Andere onheilen
bedreigden Den Briel . Er gingen stemmen op , dat
de Staten dozen ,,groben Unfug" zouden verbieden .
Den 14den kwam men terug op de slapte van den
nervus belli . Eon boning bij vermogende partijgenooten scheen de eenige uitkomst . De vergadering
word voor eon kwartier geschorst, opdat blijken mocht
voor hoeveel ieder der aanwezigen in zulk eon boning
zou willen deelnemen .
Hiermede eindigen abrupt weg de aanteekeningen
van Abbema . Uit de J a a rb o e k e n weten wij dat
de vergadering welke 13 en 14 October to Utrecht
bijeen was, den 218ten October to Leiden haar zittingen vervolgd heeft 1 ) . Hoe hot met de leening
afliep vind ik nergens vermeld ; or zal niet van ge1 ) Jaarboeken 178 , blz . 130 ,
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komen zijn, want ware zij geslaagd, er zoudeu ongetwjjfeld sporen van to vinden wezen . Het nimmer
gestilde wantrouwen der regenten uit Holland tegen
de vrijcorpisten deed zich ook hierbij weer gelden .
Na den aanval op Hattem en Elburg was er ears
oogenblik van elan geweest bij de Hollanders, maar
hat had niet geduurd . Capellen van de Marsch had
er onmiddellijk gebruik van willen maken, en had
de pensionarissen voorgepreekt dat hat oogenblik
gunstig was om nu eens een grooten stag vooruit
to zetten ; dat er resultaten to verkrjjgen waren nog
belangrijker dan hat openers van de Stadhouderspoort
of het overschilderen van de bussen der Statenboden,
nietigheden waartoe Holland zich , zeer tegen Capellen's zin, in hat voorjaar van 178 had bepaald 1) .
Capellen wilde, dat Holland Willem V niet slechts
in zijn waardigheid van Kapitein-Generaal, maar in
al zijn waardigheden schorsen, den band der Unie
verbreken, en van zijn rijke hulpbronnen gebruik
maken zou om zich in een ,,formidabelen staat" to
stellen , ten aanval als tar verdediging . Had hat
flinkweg de zaak der burgers tot de zijne gemaakt,
de stadhouderspartij zou in September 178 niet volgehouden hebben ; de Staten van Gelderland waren
niet zoo geresolveerd als zij schenen : ,,ik las de bekommering op de wezens der hoofdbewerkers", schrijft
Capellen, ,,toen zich een ongegrond gerucht verspreidde, dat duizenden van Burgers nit de andere
gewesten bereids in aantogt waren, om hat lead,
hunnen ongelukkigen Gelderschen broederen aangedaan, to wreeken . En in de daad, een ieder was
her toe berei.dvaerdig gevonden, bj aldien men hat
maar gewild hadde" z) .
Maar Holland had weer
1) Capellen van de Marsch, M e m o r i e, blz . 78 .
2 ) 11 e m o r i e als boven , blz . 8 .
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half work gedaan,

den Stadhouder opnieuw gesard

en gewond zonder hem of to waken . De ware reden
was , volgens Capellen, dat zij geen groote gewapende burgermanifestatie aandurfden ; de burgers zouden zich immers ook tegen de aristocratic hebben
gekeerd . De maatregelen die de driemannen hadden
verworpen, worden nu opgenomen door de nationals
vergadering van vrijcorpsen, die den 1 den November
178

to Utrecht weer bijeen was .

De grondwettige

herstelling moest worden verhaast, hierover was ieder
hot eens .

Maar hoe ? Door nieuwe manifesten en

adressen, of nu eindelijk door ,,militaire operation"?
De hollandsche afgevaardigden waren voor hot eerste,
de utrechtsche (die den viand voor de dour hadden)
voor hot laatste . Het gevoelen van Holland -- welks
afgevaardigden volgens Capellen stork door de driemannen waren bewerkt

--

beheld de overhand .

Utrecht wilds dan tenminste eon nationaal adres,
waarin zooveel mogelijk van Capellen's program moest

worden opgenomen : „dat de Natie eens grondwettige
herstelling, en geene schikkingen vordert ; eens grondwettige herstelling, to ontwerpen door Gecommitteerden zo nit de Regenten als uit de Burgerijen,
waartoe onderteekenaren verzoeken dat binnen twee
maanden in de onderscheiden Provincion Gecommitteerden mogen benoemd

4jn ;

dat zij [de regenten]

bjj gebreke van dien eenmaal behooren to begrjjpen
dat hunnen Val , en die van hun Nakomelingschap,
hot gevolg van hun zelf belang of laage Vleierij voor
den Stadhouder zal zijn", etc . ; maar Holland wilds
alleen hooren van provincials adressen.

Het eenige

succes van Utrecht op doze vergadering was, dat er
eon „Nationals Commissie van Militaire Zaaken" word
benoemd .

Maar Holland was de nationals vergade-

ring met eon militaire commissie al twee maanden
voor geweest , en de hollandsche commissie beschikte
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over het Nationaal Fonds , zoodat de nationals militaire commissie naast de provinciaal hollandsche een
poovere flguur maakte .
Op de volgende nationals vergadering van vrijcorpsen, 21 Februari 1787 to Utrecht gehouden, was
Holland zelfs geheel weggebleven, ,,uit hoofde", zooals
het hollandsche bureau van correspondentie opgaf,
E van de blijkbare gemanifesteerde Sentimenten der
Hollandsehe Bepartementen , van in geene offensive
middelen to willen komen ." En inderdaad , die van
Utrecht hadden iets offensiefs op het oog : zij wilden
dat Holland hun provincie van de stadhouderljjke
troepen zou bevrijden .

Het moest daartoe zich van

de Greb verzekeren en Naarden en Gorkum goed
versterken ; de troepen van den Prins zouden dan,
van drie zijden (immers ook van nit de stall Utrecht)
aangevallen, zeker het kamp b

Amersfoort moeten

ruimen, en Holland zou in het bezit zijn gekomen
van een zeer sterke linie 1 ).

Be nationals militaire

commissie werd verzoeht zich in betrekking to stellen
met Capellen van de Marsch, opdat deze er een
comite- of een contracts vergadering van regenten

over belegde . Het was vooral ook om den ,,nervus
belli" to doers . Een comitevergadering had plaats in
Den Haag, maar bij monde van Blok - Capellen
was verhinderd •- - werden de leden der utrechtsche
commissie met beleefde woorden afgescheept" z) . Er
was trouwens ook geen geld meer in de kas van het
Fonds, al was in Maart door een provincials vergadering van de bestuurders der hollandsche departe-

1) M e m o r i e als boven, blz, 98 , to vergelijken met de gedrukte notulen der Nationals Vergadering van gewapende Burger
Corpsen, in de verzameling Dumont-Pigalle, carton QQQQ .
2) M e m o r i e , blz. 420 (brief van Capellen aan Srnissaert, van
11 April 1787) .
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menten met klem om algemeener deelneming en meer
» aanzienljke Donation" verzocht 1 ) . Er waren maanden lang 1 00 „auxiliairen" (vrjjcorpisten) uit gesubsidieerd , gelegerd in hot hollandsehe cordon en binnen de stad Utrecht 2) .
Maar hot talmen en afwachten bekwam de pensionarissen wonder slecht . Zaten zij stil, de tijd deed
zijn work . Eensklaps werd hun aangebracht, dat de
aristocraten uit Amsterdam en Rotterdam in complot
waren met den Prins ,

om hen to overrompelen .

Slechts hot wantrouwen van de Bijltjes tegen de
regenten had de uitvoering op den daartoe bepaalden
dag verhinderd, maar er was enkel uitstel, goon afstel.
Het uitstel werd echter hun behoud . Zij moisten den
toeleg to verijdelen, maar alleen door zich geheel aan
de vrijcorpsen toe to vertrouwen .

Na de remotien

van April waren dozen, ondervonden hebbende dat
de pensionarissen mots moor vermochten buiten hen,
niet langer geneigd raad van hen aan to nemen of
zich door hen to laten belezen . Op hun provincials
vergadering to Dordrecht, van Mei 1787, spraken
zij de schorsing van willem V als Stadhouder uit,
die onmiddellijk door de regeering van Dordt , spoedig daarna door die van Leiden , Haarlem , Amsterdam en andere steden moest worden bekrachtigd .
Hot trof dat de fransche regeering in Mei '87
geld aanbood, om hot overloopen der geregelde troepen van hot cordon naar den Stadhouder to voorMen schreef terug, hot geld hover aan do
vrjjcorpsen to willen besteden ; f 0 .000 in eons, on
verder f 000 per week 3) . -- Op zooveel gunstige
komen .

teekenen kwam Capellen van de Marsch naar den

1) Post XI, 8 .
2) Verac 2 Mei '.787,
3) Bourgoing 2 Mei '.787 .
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Haag (eind Mei) 1 ) .
Hij hood aan, to Deventer
1 00 gewapende burgers uit Overijsel been to brengen, om den Stadhouder to noodzaken een gedeelte
zjner troepen in Gelderland achter to latent Verac
zegde hem er f 40 .000 voor toe 2) . Capellen wilde
dat men in Juni doortasten zou, Utrecht bevrj den,
de vier stadhouderljjke provincien uitsluiten van de
Staten-Generaal, hun afgevaardigden hot verblijf in
Den Haag ontzeggen ; een kleine troepenbeweging op
Frankrijks noordergrens zou de gansche zaak binnen
weinig woken decideeren 3) . De pensionarissen, r attaches religieusement aux former , trop eloignes peutetre der grander resolutions" 4), hadden een antler
plan : de stem van Utrecht to splitsen, en zoo de
Staten-Generaal, die sedert eenigen tad iederen maatregel van Holland verijdelden, to neutraliseeren .
Het word beproefd en hot gelukte inderdaad , maar
bleek natuurlijk niet afdoende . Een algeheele desorganisatie der georganiseerde patriotsehe partij had
plaats . Tegen Zeeberg , die een verzoeningsvoorstel,
van den Raad van State uitgegaan, niet beslist genoeg afgewezen had , verhief zieh hot wraakgeroep
der burge4jen, Van Berekel bleef uit de Staten van
Holland weg, nam een commissie aan naar Ens en
Emeloord , op Schokland ! De commissie uit de
gewapende Burger Corpsen to Woerden, ter Expeditie van de Militaire Zaaken, schreef de genootschappen aan, zieh vooral niet door de Staten van
Holland in den eed to laten nemen : ,,de Burger
1) Het was bij doze gelegenheid dat de pensionarissen op de
vraag naar hun plan voor de naaste toekomst, autwoorden moesten
ens plan is nog een onderwerp onzer deliberation!
(M e m o r i e, blz . 80) .
2) Verac 2 Juni 1787 .
3) Bourgoing 2 Juni 4787 .
4) Caillard bij Segur, I, 284 .
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meet zig in staat houden, zo wel de Regenten als
den Stadhouder tegen to staan" 1 ) . In plaats van
Utrecht to bevr~~jden of veer het nlinst de grens to
bewaken, trokken de gewapende burgers weerlooze
oranjeklanten to Voorburg, to Oversehie, in het Westland to lijf. De volksheld Salm bond zich aan de
oranjepartij to keep . De gansehe zaak was al hopeloos
verbroddeld veer er nog een Pruis in het land was .
Te midden van deze grenzelooze verwarring had
den Eden Augustus
1787 nog een vergadering van
Vaderlandsche Regenten to Amsterdam plaats ; de
regenten waren ,,in zeer greet aantal" opgekomen 2) .
Veel en velerlei zal er meer aangeroerd dan ordelijk
behandeld zijn : de satisfactie aan Pruisen, de verdediging der patriotsche provineien, het fransehe bemiddelingsvoorstel, de schorsing van den Stadhouder,
het vestigen van den volksinvloed in de hollandsche
steden . Al wat in de verzameling Dumont-Pigalle
omtrent deze vergadering to vinden is , bepaalt zich
tot een aanteekening van liens eigen hand , welke
ik hier meedeel :
,,Le
aout 1787, a l'assemblee des Regents patriotes tenue ce jour-la a Amsterdam, M . Beyma

1) Bij Dumont-Pigalle, earton G .
2) J a a r b o e k e n 1787, blzz . 40 1 en 42 . - Van de volgende
personen staat de tegenwoordigheid vast : Capellen van de Marsch,
Capellen tot Rijsselt, van Pallandt van Zuythem, van Lynden van
Oldenailer, van Haersolte tot den Doom, en Mr . Rhijnvis Feith,
burgemeester van Zwolle, welke zes den vorigen lag een diner
bijwoonden ter herdenking van den slag bij Doggersbank ; verder
als uit Friesland tegenworden Ja a r b o e k e n 1787, blz . 42
woordig genoemd C . L. van Beyma ; H . A. H . van Knijh', grietman van Ferwerderadeel ; A . J. C, de Bere, grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ; E . F, van Aylva, grietman van
Baarderadeel ; H. Z . Attama en R . van Kleffens, raden in de
vroedschap van Sneek en Dokkum.
Over de leden der hollandsche Staatscommissie zie beneden.
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proposa a Messieurs de la commission provincials de
Woerden '), qui se trouvoient a la elite assemble,
et a quelques membres de la commission de Defense
d'Overyssel qui s'y trouvoient aussi, de former entre la
Hollande et 1'Overyssel un concert d'operations militaires defensives, et meme offensives s'il le falloit . Messieurs de la commission de Woerden parurent gouter
ce plan, mail ceux de la commission d'Overyssel le
rejeterent. La dessus M . Beyma fit quelques reproches a ces derniers , et ceux-ci, et notamment M .
de Pallandt de Zuithem drost d'Isselmude et president de la commission, riposterent vivement a M .
Beyma, et celui-ci me demeura pas must, d'ou s'ensuivirent quelques reproches et quelques gros mots .
Cependant M . Beyma et Messieurs de la commission
de Woerden et de la commission d'Overyssel s'aboucherent encore , mail sans fruit" 2) .

1) Niet de burgercommissie, maar de 13 Juni benoemde Staatscommissie is bedoeld : Canter Kamerling (Haarlem), Blok (Leiden),
rl e Witt (Amsterdam) , van Toulon (Gouda) , van Foreest (Alkmaar).
2) Verzameling Dumont-Pigalle, carton S .- De bedoeling
was, dat de drie noordoostelijke gewesten voor een afleiding zouden
zorgen, zoodat de Stadhouder niet al zijn troepen tegen Utrecht
en Holland zou kunnen gebruiken . De vrijcorpsen in Friesland,
Groningen, Overijsel en Drente werden door den franschen officier de Ternant hiertoe geinspecteerd. Zijn indruk was dat men
op Been wezenlijk gevaar was voorbereid en tot geen energiek
optredQn in staat . „Les gens principaux d'Overyssel", schrijft
hij nit Kampen den 29sten Juli aan Montmorin, „sont partages
sur les preparatifs militaires de la Province . Les uns rejettent
et traversent touts espece de precautions defensives, attendu que
la Province n'a aucun demele avec la Gueldre on le Stadhouder,
et les autres n'osent avouer que la defensive qu'ils proposent est
destines a soutenir la cause de la Hollande . Vous sentez d'ailleurs
que les fonds manquant a la Province, cela fournit des raisons
puissantes a ceux qui ne veulent rien faire pour tout traverses ;
dun autre cots, les Aristocrates (et tour les regens le sont uniformement ici) craignent les bourgeoisies armees et ne voudroient
leur donner qu'une existence tres ephemere, ne les rassembler
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wat den volksinvloed in de hollandsche steden
betreft, valt een gedeelte van het ter vergadering
verhandelde naar 't schijnt to reconstrueeren nit de
berichten van Verac . Men herinnere zich dat in het
voorjaar door de Staten van Holland een commissie
was benoemd om na to gaan in welke mate aan het
yolk deel kon warden gegeven in de regeering, en hoe
enkel aristocraten in deze commissie benoemd warm,
waarop de democraten geantwoord hadden met de
remotien to Amsterdam en Rotterdam , die de meerderheid in de Staten weer aan de partij van actie
brachten . Sedert hoards men van de commissie niet
meer ; maar daarom zou de grondwettige herstelling
in de steden van Holland toch haar voortgang hebben .
Haarlem grog voor met een stedelijke grondwet aan
to nemen, op die van Utrecht geljkende . Zij is nag
in September, even voor de Pruisen kwamen, met
groote staatsie beeedigd . In andere steden, Alkmaar, Rotterdam , Amsterdam , bereidde men zich
oak op zulk een hervorming voor . Kort na de vergadering van
Augustus meldt flu Verac, dat men
bij Holland handelen zal als volgt : zoodra het haarlemsche reglement gearresteerd is, zal het aan de
Staten van Holland warden voorgelegd, die het zullen
goedkeuren 1 ) . ,, L'approbation des Etats sera une
qu'en petites quantites . . . . Les bourgeois au contraire demandent 1'etablissement d'une milice nationals sur un pied fixe et a
line solde permanents." - En den 8sten Augustus, na een tournee
door Drente, Groningen en Friesland : „J'y ai trouve les moyens,
en hommes, en argent, et en volontes, beaucoup moms considerables encore, et moms disponibles que je ne vows 1'avois annonce, en sorts qu'il me paroit impossible de faire concourrir
ces provinces a l'augmentation de nos forces sur l'Yssel . -- En
Frise la majorite y possede bien decidement une superiorite de
moyens, et se conduit de maniere a pouvoir la conserves ." (A ffaires Etrangeres, Parijs) .
" Zooals geschied is bij resolutie van 2

Augustus 1787 .
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sanction suflisante pour ce plan, et les autres Villes
qui en prendront connoissance seront mattresses de
suivre 1'exemple de Harlem . Sans doute elles le suivront et les Etats approuvant ces changemens a mesure
qu'ils s'executeront, c'est ainsi que sans secousse,
sans violence on operera une revolution tree importante
daps la Province d'Hollande . Tout ceci, Monsieur le
comte, suppose que le Roi de Prusse arretera la marche
de see troupes, car je ne pourrois repondre de rien
Si un regiment Prussien entroit en Gueldres . . . ." 1 ) .
De moeiljke opoffering van macht is den regenten
bespaard gebleven . De meesten warm bet patriotsche
gedoe al zoo hartelijk moede . Zij haakten naar de
gelegenheid, om van alles of to komen . Madden zij
bet maar wat eerder geweten, dat Frankrjk tot ondersteuning van de patriotten geen voet verzetten zou !
H .T .C .

VERGADERING GEHOUDEN TE AMSTERDAM IN DEN TOREN
VAN CORDUAN , ZATURDAG 1

AUGUSTUS 1

Praesentibus

uit Gelderland .

Baron van Nijvenheim
tot Niekirchen 2) .
Baron van Nijvenheim
tot Eck en Wiel3) .
Baron van Nijvenheim
tot Dorth 4)

9) Verac 1 Augustus 1787,
2) Godfried Carel baron van Niekirchen genaamd Nijvenheim,
uit de ridderschap des kwartiers van Nijmegen (22 April 17 9) .
3) Evert Jan baron van Niekirchen genaamd Nijvenheim, beer
van Eck en Wiel, nit de ridderschap des kwartiers van Nijmegen
(2 Oct . 1777).
4) Berend baron van Niekirchen genaamd Nijvenheim, beer
van Dorth, nit de ridderschap des kwartiers van Nijmegen
(7 Nov. 1778) .
Bijdr. en Meded . XX .
9
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uit Holland.

Leyden.

1)
2)
3)
4)

Hoogeveen 1).
Blok 2).
Romswinckel 3).
Haerlem .
Lestevenon tot Hazertswoude 4).
Amsterdam . H . Hooft Danielszn.,
burgemeester ) .
Hooft van Vreland ).
Abbema 7), tevens gechargeerd met de
stem van Utrecht.
Hovy 8).
Bicker 9).
van Lennep 10),
Pensionaris Visscher
11 ),
Schoonhoven . Horbagh 1N) .
Alkmaer.
Paludanus, burgemeester 13 ).
van Foreest 14).

Mr . Gerard van Hoogeveen, veertig (17 7).
Mr . Franciscus Gualtherus Blok, veertig (1781) .
Mr . Joost Romswinckel, veertig (1772) .
Willem Anne Lestevenon, heer van Hazertswoude, vroed-

schap (1778) .
) Hendrik Hooft Danielszn . , voor het eerst burgemeester in
17 9 ; de bekende „Vader Hooft ."
) Daniel Hooft Gerritszn., heer van Vreeland, vroedschap (17 8) .
7) Mr . Balthazar Elias Abbema, vroedschap (1778) .
8) Lodewijk Hovy de jonge, vroedschap (1778).
9) Mr. Jan Bernd Bicker, vroedschap (1781) .
10) Mr . Cornelis van Lennep, vroedschap (1782) .
11) Mr. Carel Wouter Visscher, tweede pensionaris (17 9).
12) Diderik van Horbagh, vroedschap (177 ) .
13) Mr. Rutgerus Paludanus, vroedschap (17 3), voor 't eerst
burgemeester in 1719 .
14) Mr . Cornelis van Foreest, heer van Schoorl en Camp, vroedschap (1782) .
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Riser 1 )

secreta-

d u Tour 2 )
Enkhuisen .

rissen .

Duyvensz . ,

burge-

meester 8 ) .
uit Vriesland .

Beyma 4) .
Bergsma

).

Andringa de Kempenaer ) .
$aersolte
„

Overijssel .

7) .

Capellen tot den Poll
8),

Pensionaris Visscher, uit naam van Amsterdam, opent de Vergadering en refereert zig tot de
voorgestelde Poincten , door elk in 't particulier ter
deliberatie voortedragen.
A b b e m a voor Capellen tot de Marsch (door de
ziekte van zijn zoon belet in persoon to adsisteren)
extendeert de propositie to t d e b e s e n d i n g n a
Vrankrij k .
G e l d e r l a n d stemt voor de propositie , dog draagt
voor de zwarigheid eener particuliere onderhandeling
met eon vreemde Mogendheid, uit het recente voor-

1) Mr. Hendrik Rijser, secrataris (1772) .
2) Jhr . Jacob Manning du Tour, secretaris (1777) .
3) Mr. Augustinus Hendrik Duyvensz ., vroedschap (177 ), voor
't eerst burgemeester in 1778 .
4) Mr. Coert Lambertus van Beyma, secretaris en volmacht
van Westdongeradeel (1780) .
) Mr. Johannes Caspar Bergsma, volmacht van Oostdongeradeel (1778).
) Regnerus Livius Andringa de Kempenaer ; grietman van
Lemsterland (1772) .
7) Jhr. Antony Coenraad Willem van Haersolte, volmacht
van Dantumadeel (1783 .
8) Joan Derk baron van der Capellen tot den Poll, in de
ridderschap van Salland beschreven 1772, geschorst 1778, weder
toegelaten 1782.
9*
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van

de

zaak

van

't preparatoir plan met

Noord-America 1) .
Burgemeester Hooft appuyeert deese zwarigheid .
B i c k e r releveert de waare zin der propositie
als niet meer dan een particuliere conversatie met
een Staats-minister buterende, en geensints eene
onderhandeling tot Tractaten of iets dergelijks .
Nijvenheim tot Eck en Wiel vraagt of de
Fransse Ambassadeur over dusdanige besending gesproken was, en hoedanig deszelfs gevoelens daar
omtrent waren .
Vi s s e h e r releveert de opinien van 't Fransse Hof
en speciaal van de la Vauguyon, en dat deese wel
avoueert dat het Fransse Hof veel obligatie heeft
aan de welmeenende alhier, dog dat de eige omstandigheden van 't R k niet toelieten verder to
oorlogen alleen om ons belang, to meer, daar men
geen reeden heeft om to verwagten, dat de Republicq
meerder activiteit zoude toonen, zo Vrankrijk al
resolveerden om den oorlog to continueeren .
N v e n h e i m tot D o r t h oppert eene Propositie
door Holland ter Generaliteyt to doers, om een Tractaat van alliantie met Vrankrijk to makers en daar
door beter uitslag der Vreedes onderhandeling to
obtineeren.
Vis s c h e r deduceert de reedenen waarom daar
toe thans geen inclinatie , zo alhier als in Vrankrijk,
schijnt to zijn .
H o 11 a n d . - L e y d e n, voor de particuliere besending, zo als door Bicker nader voorgedragen is .
II aer1em, voor de besending, dog wilde vooraf

" De bekende geschiedenis met Van Berckel, aan het licht
gekomen uit de papieren van Laurens .
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door Brantsen laten verneemen , of deselve van succes
zoude kunnen zjjn.
S c h o o n ho v e n, voor de besending, pure, en
zoude van advis zijn, dat men in de conversatie met
de Heer de Vergennes behoorde met fermeteit to
spreeken, als of men liever den oorlog wilde doorzetten als een schandelijke en schadeljjke Vreede
aannemen .
Alkmaer. - Burgemeester Paludanus voor
de besending : releveert nader de geopperde zwarigheid door den Baron van Nijvenheim weegens het
ongepermitteerde deeser geprojecteerde besending,
zeggende volstrekt geene Resolutie in Holland to
kunnen, waar bij aan iemand, veel min aan integrerende Staats-Leeden , zoude verbooden zijn met
vreemde ministers to mogen spreeken over de belangens van het Land, conform met de genome besluiten .
Verders releveert P a l u d a n u s op het kragtigst
en contradiceert het voorstel van Haerlem, nopens
de communicatie en overleg met Brantsen , begrijpende dat die Minister in zijn post geen eerlijk man
zoude kunnen blijven, zonder van zodanig voorstel
kennisse to geeven aan den Staat, en dus de zaak
ondienstig zoude maaken .
R ij s e r appuyeert nader het voorstel van Schoonhoven, om onse zwakheid niet to toonen .
Capellen tot den Poll door den Baron van
Nijvenheim tot Dorth geinformeert, dat deese eerlang
eeu Rijze na Vrankrijk stood to doers , en door zijne
famille liaisons 1 )

de beste geleegenheid heeft om

't zij door de Baron de Breteuil of andere voorname
Staatspersonen bet terrein to sonderen, en de dis-

1} Zie de inleiding .
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positie van het Fransse Ministerie omtrent eene be .
sending van de welmeenende to verneemen,
p r o p o n e e r t dat men sonder voor als nog op
het Poinct der voorgeslage besending finaal to resolveren, den Baron van Njjvenheim tot forth zoude
versoeken om zig best mogeljk gedurende deszelfs
aanstaande verblijf in Vrankrijk, na de gemelde disposition to informeren, en deszelfs bevinding herwaerts
over to schrijven, om dan nader zodanige maatregelen
to neemen, als best geschikt zullen geoordeeld worden .
E n k h u y s e n conform hot nader voorstel van de
Heer Baron Capellen tot den Poll .
V r i e s 1 a n d maakt swarigheid in eene formele
c ommissie, immers in eene schriftelijke qualificatie,
dog conformeert zig met hot nader voorstel van
Capellen tot den Poll.
Ab bema voor Utrecht conformeert zig met hot
nader voorstel.
A 11 e d e p r e s

Gn

t e L e e d e n concurreeren een-

parig tot dit nader voorstel, en word dienvolgens de
Baron van Nijvenheim tot forth versogt die Last
op zig to willen neemen .
De Baron van Nijvenheim tot forth neemt
die commissie aan , en hoopt zig daarin tot genoegen
van de welmeenende to zullen quijten .
V i s s c h e r voor Amsterdam stelt voor hot Poinct
der Correspondentie .
B i c k e r versoekt de Heeren van Alkmaar, opening to willen geeven van hot Plan door Hun Ed.
geconcipieert .
P a l u d a n u s refereert zig aan den opsteller den
Heer Secretaris du Tour.
D u T o u r praelectie .
D u T o u r oppert zelve veele voorkomende zwarigheeden, onder andere :
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Zullen de Correspondenten ad vitam of temporair zijn ?
Zullen ook die in de ondergeschikte Departementen
ad vitam of temporair zijn ?
Wat ordre in de Electie ?
Wat zekerheid voor de papieren der Correspondentie bij overlijden P
Wat in geval van dissentieerende gevoelens?
Zal de pluraliteyt de minderheid obligeren tot
meedewerken ?
A b b e m a voor U t r e c h t developpeert de opinie
flier provincie : gees verbintenisse to willen aangaan
met onderwerping aan eene dissentieerende pluraliteyt .
B i c k e r proponeert , om flit plan to maken commissoriaal .
B 1 o k van Leyden conform bet voorstel van Bicker
met bjvoeging, flat die Commissie bij provisie de
correspondentie over de Bagel ks voorvallende taken
zoude houden.
A 11 e d e L e e d e n conform het voorstel van Blok,
en zijn tot Commissarissen benoemd
uit Glelderland
Capellen tot de Harsch,
Holland
Visscher.
Andringa de Kempenaer .
» . Vriesland
Overijssel
Capellen tot den Poll .
Utrecht niet present zjnde, zo is goed gevonden
flat Abbema copie zoude mogen neemen van het
Plan, en hetzelve na Utrecht zenden, om aldaar eon
der welmeenende tot het examen en de provisioneele
correspondentie to willen noemen, en daar van kennisse to geeven aan de vier andere meede Commissarissen .
Do Heeren van Amsterdam proponeeren eon
nadere Vergadering eodem loco, en is daartoe bepaald, en door ahe de presence Leeden aangenomen
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Zaturdag den 4 October 1783 des voormiddags ten
10 uur.

En

is aan

de Leeden gerecommandeerd

hot verhandelde niet verder to communiceeren, als
aan de zodanige omtrent welker welmeenendheid en
cordaatheid men volkomen zeker is ; voorts versogten
de Heeren van Amsterdam dat de naastbijliggende
Leeden en Steden hun best geliefden to doen ten
einde op die nadere Vergadering ook eenige welmeenende uit de Provintien van Zeeland, Utrecht
en Groningen mogten verschijnen .
C a p e 11 e n t o t d e n P o 11 betoogd grondig hoe
men overal bevonden heeft dat de pogingen der Regenten, schoon door Staats-Resolution geconfirmeert,
niet sufficient bevonden zijn om de quaade directie
der Verdervende Hand to beletten, en verlangt dus
dat men de ondersteuning der Natie door hot laten
hooren der Volks Stem door de welmeenende zoeke ;
dat men daar toe overal adressen aan de Staten en
Steden moot doen maken zo als met succes in diverse
recente gevallen, speciaal de alliantie met NoordAmerica, ondervonden was 1 ) .
G e 1 d e r 1 a n d communiceert, dat omtrent dit plan
reeds op de laatste Landdag gesproken was ; en dat
zulks waarschijnljk eerlang zoude werkstellig worden
gemaakt .
V r i e s 1 a n d idem, en daar toe zeer geneegen .
L e y d en gelooft dat dit middel misschien van
effect zoude kunnen zijn, dog vreesd dat Holland
in deesen de agterlijkste der Provintien zal zijn, en
1) Den 8sten October 178 was eon tractaat van vriendschap
en koophandel met de Vereenigde Staten gesloten, nadat op den
1 9den April to voren John Adams als gevolmachtigde van hot
ongres was erkend. Dit warm de eerste maatregelen van patritsche politiek, waartoe op groote schaal door de burgerijen was
gepetitionneerd .
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niet antlers als door het voorbeeld der andere zal
kunnen worden gewerkt, en de stad Leyden nog in
het particulier de agterljkste der Hollandse Steeden .
Vraagt verder, wat generaal Plan voor een Adres ?
Amsterdam, Haerlem, Alkmaer, Schoonhoven, Enkhuisen, ut Leyden .
A b b e m a voor Utrecht, ongelast .
Cape 11 e n tot den Poll geeft op, voor pointers
van adressen ; klagten over de slegte directie v o o r,
i n en na den oorlog ; de militaire jurisdictie ; vloot
na Brest etc . ; en voor elke Provintie deszelfs particuliere voorwerpen van klagten .
L e y d e n proponeerd circulaire missive van Holland
aan de
Provintien, nopens de Hollandse Resolutie
over de militaire jurisdictie 1 ) .
Vi s s c h e r notificeert, dat zulks reeds ter laatste
Vergadering zoude zijn gedaan, dog verhinderd door
het commissoriaal nopens de bepaling der militaire
delicten .

TWEEDS

VERGADERING

GEHOUDEN

TE

AMSTERDAM

IN DEN TOREN VAN CORDUAN, ZATURDAG
4 OCTOBER 1 783 .

Praesentibus
uit Gelderland .

Baron van Lynden van
Oudenaller 2) .

1) Van 30 April 1783, waarbij verklaard was, „dat in het generaal, soo wel in civiele als crimineele saaken, Militaire Persoonen
volgens de grondwetten van deese Provincie to regt moeten staan
voor de ordinaris Regters binnen deselve'', tiitgezonderd alleen
eenige speciale delicten, to welker nadere bepaling het commissoriaal onderzoek diende waarvan beneden sprake is .
2) Herman willem Jan, baron van Lynden tot Oldenaller, uit
de ridderschap des kwartiers van de Veluwe (17 2) .
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Baron van der Capellen
tot de Marsch 1).
Baron J. H . van Zuylen
van Nieveld 2).
Baron van Nwenheim
tot Eck en Wiel .
Dordrecht.
de Gijzelaar 3).
Delft .
Vredenburg 4).
van Halteren ).
Leyden,
Romswinckel .
Blok,
van der Burch ).
Amsterdam . Hooft van Vreeland .
van Leyden 7).
Abbema.
Hovy.
Bicker.
C. van der Hoop Gijsb .z oon 8).
Schoonhoven . Horbagh .
van der Mieden 9).
Alkmaar.
Paludanus .
C . van Foreest.

1) Robert Jasper baron van der Capellen tot de Marsch en
Engelenburg, uit de ridderschap van de graafschap Zutphen
(1771) .
2) Jasper Hendrik baron van Zuylen van Nyevelt, uit de ridderschap des kwartiers van de Veluwe (4770 .
3) Mr. Cornelis de Gijzelaar, pensionaris (4779) .
4) Mr. Jacob van Vredenburch, vroedschap (4782) .
) Mr. Hendrik Balthazar van Halteren, veertig (47 0) .
) Mr. Jan Louis van der Burch, veertig (4780) .
7) Adriaan Pompejus van Leyden, heer van Hardinxveld, vroedschap (1773) .
8) Mr, Cornelis van der Hoop Gijsbertszn ., vroedschap (1783) .
9) Mr. Gualtherus George Gideon van der Mieden, vroedschap
(17 7).
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1

du Tour (secretarissen.
Enkhuisen.
uit Utrecht.
" Vriesland.

" Overijssel.

Blok 1) J
Ebbenbout 2).
Baron van der Capellen
tot Schonauwen 3).
Bergsma.
Andringa de Kempenaer.
Eysinga (Doniawerstal) 4).
H. Baron van Aylva 5).
Baron van A.ylva (Admiraliteits-Heer) 6).
Baron van Pallandt tot
Zuithem 7).
Baron van der Capelien
tot den PoIl.

Abbema voor Ämsterdam opent de Vergadering
en draagt voor het Examen van het geconcipieerde
1) Mr. Bernardus Blok, secretaris van Enkhuizen (1779), in
November 1785 benoemd tot secretaris van Gecommitteerde Raden
van het Noorderkwartier, zoodat wij hem later voor Hoorn zien
verschijnen.
2) Pieter Ebbenhout, vroedschap (1.779).
3) Gerlach Theodoor baron van der CapelIen, heer van Schonauwen, uit de ridderschap van Utrecht (1769).
4) Jhr. Frans Julius Johan van Eysinga, grietman van Doniawerstal (1773).
5) Hans Willem baron van Aylva, volmacht van Baarderadeel
(1. 772).
6) Sicco Douwe baron van Aylva, grietman van Westdongeradeel (1773), thans voor Oostergoo zitting hebbend in het friesehe
admiraliteitscollege.
7) Adolf Warner baron van Pallandt tot Zuithem, in de ridderschap van Salland beschreven 1752; drost van Ysselmuiden
(1763).
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Plan van correspondentie ; verzoekt de Heeren van
Gelderland hunne gedagten to willen uiten .
Capellen tot de Marsch, voor Gelderland,
approbeert in 't generaal hot Plan , dog reserveert
hot examen van eenige bjj Zen Ed, voorgekome
zwarigheeden nopens de schikkingen , tot dat over
hot Plan zelve zal zijn geconcludeert .
D e G z e 1 a a r voor V i s s c h e r (Reip . causa absent)
advoueert meede de goede bazis van hot voorgeslage
Plan ; dog meend dat hetzelve behoord to werden
gesimplifieerd , en steld tevens voor,
~dat hot voorname Comptoir van correspondentie
diende to zijn in 's Hage, en alles nit den boesem
van Holland to komen ;
~dat de voornaamste objecten van correspondentie
dienden to zijn
n b . informatie aan de correspondenten in de provintien van zodanige pointen dewelke in Holland
staan verhandeld to worden ; (dog vermits tot nog
toe goon vaste pluraliteyt in Holland plaats heeft,
zo zal hot dikwijls moeilijk zijn de conclusie vooraf
to bepaalen) ;
n2°, bepaling tot geconcludeerde taken in Holland, daar van ogenblikkoljk kennis to geeven aan
de zes ;
»3° . om de manoeuvres van de contrapartij to
kunnen observeren ;
»dat dienvolgens in Holland ten spoedigste zes of
ten minste drie Heeren behoorden to werden verkosen tot hot dirigeren dor generate correspondentie,
dewelke dan hot work onder hen zouden verdeelen,
hetzij dat elk met eon of met twee provincien zoude
corresponderen ."
Gelderland conformeert zig met de propositie,
uti facet, van de Heer de Gijzelaar, dog slaat teevens
voor, om bij vervolg Utrecht to bepalen voor d~
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generale vergaderplaats der
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Leeden deezer corres-

pondentie , wanneer dezelve zouden behoren to aboucheren .
Delft conform het geproponeerde van de Heer
de Gijzelaar ; en met Gelderland, nopens de voorgeslage bijeenkomsten to Utrecht .
Amsterdam idem ; submitterende zig tevens om
to vergaderen , waar de correspondentie nodig zoude
oordelen de vergadering to beschrijven .
A l k m a e r conform , en verzoekt de Heeren van
Gelderland hunne gereserveerde zwarigheden to willen
uiten, bereid zjjnde dezelve, zo mogelijk, to expliceren .
Enkhuizen met Alkmaer .
Utrecht . -- Capellen van Schonauwen ; Dewjl de zwarigheeden bij de provincio Utrecht nopens
eenige artikels van hot voorgeslage Plan door hot
voorstel van de Heer de Gijzelaar omtrent de forme
der to houdene correspondentie, gereleveert zijn,
conformeert zig met hot voorstel van gem . Heer .
Vriesland
O v e r .. s s e l

conform hot voorstel.

Ab b e m a voor Amsterdam, resumerende de gedagten van de presence Leeden , concludeert tot hot
oprigten der Correspondentie conform hot voorstel
van de Heer van Gijzelaar, on dat volgens hot geproponeerde van den Heer van de Marsch , de noodzakelijke nadere bijeenkomsten der Leeden tot Utrecht
in hot Nieuwe Kasteel van Antwerpon zullen werden
gehouden, op beschrijving van de dirigerende Correspondentie .
A bb e m a voor Amsterdam steld voor, of men dan
niet zoude beramen welke Heeren zo tot hot generate Comptoir van Correspondentie in 's Hage , als
tot correspondenten in de Provintien dienden to
werden versogt , en

4jn

daar toe door de resp, pre-
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sente Leeden van Holland , tot de Generaale Haagse
Correspondentie gedespicieerd
de Heeren de Gijzelaar, Pensionaris van Dordrecht .
Seeberg, Pensionaris van Haerlem 1).
van Berckel 2),
Pensionaris van Amsterdam .
Visseher ,
van Wijn, Pensionaris van Gouda 3).
de Kempenaer, ords. Gedep . van Alkmaer
en tot Correspondenten in de Provintien , voor
Gelderland, voorgedragen de Heer van de Marsch .
Zeeland,
de Heer Lambrechten, Pensionaris
van Vlissingen ).
Utrecht :
de Heer van Schonauwen .
Vriesland, de Heer Andringa de Kempenaer,
Grietman van Lemsterland .
Overijssel, de Heer van de Poll .
Groningen, de Heer Syndicus Tiddens s) .
D e H e e r v a n S c h o n a u w e n proponeert dat
in yder Provintie twee Heeren tot hot houden der
Correspondentie dienden to werden benoemd, om bij
absentie elkanders plaats to vervangen, hetwelke
goedgekeurd zijnde, en bepaald, dat de eerste Correspondent van elke Provintie , in cas van aanstaande
absentie, of ongelegenheid, tjjdeljjk aan hot generaal
Comptoir in s'Hage zal moeten kennisse geeven om
de volgende brieven aan zijnen secunde to depecheren, zo zijn vervolgens tot Tweede Correspondenten
gedespicieerd
1) Mr . Adriaan van Zeebergh, pensionaris (177 ) .
2) Mr . Engelbert Francois van Berckel, eerste pensionaris (17 2) .
3) Mr . Hendrik van Wijn, pensionaris (1779) .
4) Mr. Ludovicus Timon de Kempenaer, vroedschap (1779) .
) Mr . Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, pensionaris (1774) .
) Mr . T . Tiddens, syndicus van de stall Groningen (17
).
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in (elderland, Baron J . H. van Zuilen van Nieveld
» Zealand,
Utrecht,
de Heer A . S . Abbema, Raad to
Utrecht 1).
Vriesland, de Heer F . J . J . Eysinga van Doniawerstal .
Overijssel, de Heer van Zuithem .
Groningen
Voorts is geresolveerd , dat men tot z e k e r h e i d
d e r B r i e v e n, zo veal mogeljjk zal eviteeren hat
schrjjven met de Post na s'Hage, maar verkiesen
de schuiten of postwagens, als minder aan navorsing
of quaade menees onderworpen .
D e( jj z e l a a r communiceert dat bij Holland is
geresolveert circulaire Missives aan de Bondgenooten
aftesenden nopens de zaak van Brest 2) ; als meede
tot communicatie (en versoek van Resolutie op geljke voet), van de Hollantse Resolutie, wear bij hot
verkopen van militaire chatges, en hot verleenen
van titulaire actens , als mode hot stellen bij de
Armee , is verboden 3) ; en versoekt de rasp. Leaden
zig dear omtrent ieder in den haare to willen bekwaamen ;
slaat ook voor of men niet aan de G edeputeerden
tar Vergadering van H . H. Mog. wagons de reap .
Provintien diende to doen aanschrijven , dat bij Vacature van eenige der hooge G oneraliteits Ampten,
dear van dadeljjk zouden hebben kennisse to geeven
aan de Heeren Principalen , en niet to concurreeren
1) Mr . Andries Sybrand Abbema, read to Utrecht (477 ) .
2) Het „conciliatoir rapport" den 22en October tar Generaliteit
uitgebracht, schijnt to hebben veroorzaakt dat aan dit voornemen
goon gevolg is gegeven .
3) De hollandsche resolutie is van 3 October, de brief aan de
bondgenoten van 47 October 1783 .

144

VERGADERINGEN VAN

tot eenige aanstellingen , sonder speciale Resolutie
van hunne Committenten .
De Heeren worden versogt, bjj geleegenheid een
ieder in den hunne deswegens voorstellingen to doen
ten einde sommige Ampten, (speciaal dat van Griffier
van H. H . Mog.), niet langer als erfljjk geconsidereerd worden 1) .
A b b e m a voor Amsterdam proponeert hot verdere
Examen van de ondercheide Poin,ten van Redres en
andere b hot Concept Plan voorgeslagen , en wel :
le om de loll . Resol, van indemniteit
d.d . 19 July 1
3 ook in de andere Provintien to doen besluiten 2) .
G e l d e r l a n d en U t r e e h t zijn van opinie, dat
eon voorslag tot zodanige Resolutie en Acte van
indemniteit voor als nog niet reusseren zoude .
V r i e s 1 a n d considereert de Acte van indemniteit
bij burs als onnodig.
Ov e r ij s s el berigt, dat dit Point reeds in de Provintie in deliberatie is gebragt, zijnde bij Deventer
reeds geresolveerd , en bij Zwol en Campers de Magistraat aangemaand door de Gemeenslieden, om met
Deventer to concurreren .
1 ) Het erfelijk bezit van bet griffierschap der Staten-Generaal
door de Fagels is overbekend . Ook de tegenwoordige Griffier,
hoogbejaard, zag het ambt gaarne aan zijn kleinzoon verzekerd,
die hem dan ook onmiddellijk na de Septemberdagen in 1787 (den
4sten October) werd toegevoegd en hem na zijn flood in 4790 is
opgevolgd,
2) Bij doze resolutie werd elk lid in de onmiddellijke bescherming van den Staat genomen wegens alle moeilijkheden die hem,
ter zake van zijn uitgebrachte adviezen, in lijf, goederen, eer,
staat en officien zouden mogen worden aangedaan, „binnen ofte
buyten den Lande van Hollandt ende West-Vrieslandt, bij wegen
van feyten ofte rechten . . . . en sal hot solve worden gehouden
ende geconsidereert of sulks tegens den Staet, ende 't welvaeren
van 't geheele Landt, ende alle d'Ingezetenen van fliers geschiede ."
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2e om de Privilegien en Resolution van
Regeering in de Provintien moor bekend
to doen worden .
Ge 1 d e r 1 an d verklaard zig hier toe zeer geneegen
en gereed, zelfs om de reap . Instruction van alle de
classen van regeering to doen drukken .
H o 11 a n d . -- D o r d r e c h t approbeert de propositie.
Delft idem .
Leiden vraagt of zig de Propositie thans alleen
bepaald tot de Instruction?
D o r d r e c h t expliceert, dat zulks zig voor eerst
diende to bepaalen tot Instruction van regeering en
min bekende Placaaten en Manuscripten tot 's Lands
Regeering betrekking hebbende .
A m s t e r d a m approbeert de Propositie, en steld
nog voor, of men de Heeren Correspondenten van
de reap . Provintien niet behoorde to versoeken om
om alle de bij hen voorhanden sjnde Instruction en
Commission van de successive Heeren Stadhouders
van Maurits of tot den tegenwoordigen Heer Stadhouder toe, to senden aan de Heeren van 't Generaal
Comptoir van Correspondentie in s' Hage .
D o r d r e c h t di .culteert in de nadere voorslag van
Amsterdam, om de volumineusheid van hot examen
van die diverse stukken , en proponeert om alle de
gementioneerde Documenten toe to senden aan de
Heeren van Leiden, om to colligeren en to schiften .
S c h o o n h u v e n conform en speciaal nopens de
nader voorslag van Dordrecht.
A 1 k m a a r conform, dog verlangd dat hot examen
en schifting der papieren geschiede onder opzigt van
't generale Comptoir van Correspondentie .
F n k h u i s e n conform, en vraagt of men ook verstaat, dat eenige stukken, concernerende de steedeljke election strijdig teegens de oude Privilegien der
Burgerij , to parse zouden kunnen komen ?
Bijdr. en Meded . XX.

I0

14

VERGADERINGEN VAN

Ab b e m a doet omvraag op dit gevraagde van
Enkhuisen, en word geresolveerd voor als nog goon
steedelijke poineten aan to raken, maar zig voor eerst
to bepalen bij Generaliteits of Provincials Zaken .
Utrecht, Vriesland, en Overij ssel, conform
de Propositie bij hot Plan gementioneerd .
Abb e m a recapitulerende de gedagten van de reap .
Leeden concludeerd , dat bij provisie alleen aan de
Heeren van Leiden zullen werden toegesonden zodanige Stukken als relatif zijn tot de Commission en
Instruction van de successive Heeren Stadhouders,
zo in die qualiteit als moods in die van Capteins
en Admiraals Generaal. En werden de Heeren van
Leiden eenparig versogt zig to willen verleedigen
met colligeren en sehiften van alle de stukken, en
dezelve in ordre gebragt zijnde, met den Druk to
willen gemeen maaken ; 't welk door gemelde Heeren
gracieuslijk is aangenomen .
A b b e m a proponeert hot examen van 't 3e en 4e
Point van hot Concept Plan , raakende h e t o p e nleggen der Generaliteits en Provincials Cassen, en revideren der Quota's .
De reap . Leeden verzoeken Vriesland zig omtrent
deeze Pointers prealabel to verklaaren .
Vr i e s l a n d inhaereert derzelver Provincials Resolutie 1 ) .
G e l d e r l a n d verklaard zig bereid om opening to
geeven van den staat hunner Provincials finantien,
mits de andere Provintien hetzelve doers ; alsmeede
to willen insteren op de examinatie en opneeming
van de Generaliteits Cassa, en revisie der Quota's .

Mei 1783, om voortaan niet moor dan ruim 8 ten
1) van
honderd, in plants van ruim H zooals tot nu toe, van de Generalitnitsuitnaven to harm lasts to willen nemen .
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De Gijzelaar narreert het gepas-

seerde in Holland nopens het revideren der Quota's,
waartoe Dord, Haerlem, Leiden en Amsterdam zig
geneegen getoond hebben , niet alleen voor zo veel
de Generaliteit, maar zelfs voor zoo veel de Provintie aangaat, voorts adviseert, dat ook de Posters
op den Staat van Oorlog point voor point dienden
to werden onderzogt ; dat men op dezelve verscheide
artikels van beneficie zoude vinden ; dat ook noodsakeljk diend to werden geinsteert op de opening
van don staat der Generaliteits Cassa, en opneeming van het jaar1jks
igeaccresceerd profijt derzelve,
't welke thans ten minste tot 7 a 8 Millioenen is
opgelopen, en dat men dus daaruit een generael
soulaes voor de Provintien zoude kunnen vinden,
en zelfs dat geaccresceerd beneficie voor een gedeelte
in de Quota's aanslaan ;
opend verders de idees van Holland, om de Provintie van Vriesland bij provisie to helpers uit de
Generaliteits Cassa, niet bij wijse van Don Gratuit,
maar bjj forms van Leening, gedurende het onder-

zoek van den staat der finantien , zo van die Provintie in 't particulier, als van de Generaliteit ;
developpeert ook zijne idees omtrent de noodsakelijkheid eener permanents marine, en dat dezelve als
een vaste post op den staat van oorlog werde gebragt ;
doet observeren, hoe allernadeeligst het Corps
Mariniers, gedeeltelijk uit soldaten bestaande, voor
's Lands waare nut zoude zijn, en bezwaarlijk voor
de finantien, zo dat zelfs de grootste mogenheid een
zodanig ingerigt Corps nimmer heeft opgerigt .
D e 1 f t conform het geadviseerde van de Heer de
Gijzelaar.
L e i d e n vreesd , dat de voorgeslage schikking om
Vriesland temporair uit de Generaliteits Cassa to
helpers, het werk van 't examen der gemelde Cassa op
10'
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de lange baan zal schuiven, en vraagd, of bet niet
beter zoude zijn de taken tot het uiterste to laten
komen , en de leening niet eerder to doen voor dat de
Generaliteits Cassa effectivelijk zoude gerevideert zijn .
A m s t e r d am met Dordrecht, en rescontrerende
het advis van de Heeren van Leiden, vreesen, dat
het uitstel van schikking ten gevolge hebbende de
non betaling van een gedeelte der Militie op de
Provintie Vriesland gerepartieerd ,

een pretext tot

feiteljjkheeden aan het Militaire zoude kunnen opleeveren , en dus de zakert meer en meer verwarren .
Schoonhoven, ut Dordrecht .
Alkmaar, en Enkhuisen, idem .
U t r e c h t, conform de voorgeslage Pointen tot
openleggen der Provincials Staat van finantie, en
examen der Generaliteits Cassa, sonder zig to kunnen
uitlaten nopens het temporair soulaes aan Vriesland .
O v e r jj s s e 1, conform het voorstel van de Heer
de Gijzelaar .
A b b e m a resumerende de opinien van de reap .
Leeden, concludeerd, dat men in bet generaal van
gevoelen is, dat volgens bet voorstel van Dordrecht,
de Provintie van Vriesland bij provisie uit de Generaliteits Cassa behoorde to werden geholpen, dog dat
die leening simul et semel met het openleggen van
den staat der Provincials finantien en met het examen
der Generaliteits Cassa diende to geschieden .
Op het Point der Permanents Equipage van
Marine, en bet Corps Mariniers, proponeeren de
Heeren van
A 1 km a e r, of men niet zoude kunnen uitwerken,
dat het bewuste Corps Mariniers wierde geconverteerd in een vast Corps bevaare Matroosen van 3000
koppen, en de onkosten tot derzelver onderhoud
gevonden nit de penningen, strekkende tot betaling
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van zodanige Duitsche of andere vreemde Regimenten,
welke bij Capitulation z~n aangenomen, en welker
Capitulation eerlang ten einde geloopen zullen zijn,
terwijl men dan met de Vorsten, aan dewelke sodanige Regimenten behooren , schikkingen zoude kunnen waken om dezelve teegens betaling van eon geringe jaarljjkse subsidie, to obligeren om in cas van
vereisch hunne gemelde Regimenten wederom binnen
eon bepaalden tijd tot 's Lands dienst op to leeveren,
ads meede, of men niet behoorde to effectueeren, dat
de twee thans in dienst 4jnde Regimenten Mariniers
van Douglas en Bentinck in die qualiteit wierden
geemployeerd , hot zij tot den dienst na de Oost of
West Indien ; en eindeljjk, of niet de Marine van
den Staat permanent diende to werden gefixeerd op
0 Scheepen, de minste van 3

stukken, en grootere

na advenant?
G e 1 d e r 1 a n d conform de opinie van de Heeren
van Alkmaer, en zullen bij geleegenheid zig dien
conform in den hunnen expliceeren .
Holland . -- De Gijzelaar neemt de voorslag in
beraad , en zal dezelve in Dordrecht communiceeren ;
approbeert intusschen zeer hot idee om hot Corps der
2 Regimenten Mariniers to employeren of dadelijk to
doen congedieren .
vaste Marine op

Dog omtrent de bepaling eener
0 Scheepen, geloofd niet, dat zulks

over eon to brengen zal zijn met den staat van
's Lands finantien .
D elft , in den zijne communiceeren .
L e i d e n, idem , en observeert dat de gedane propositie door Gouda in de Vergadering van Holland
nopens hot besetten der besittingen in Oost en West,
bequame geleegenhoid geeft om op hot emploi aldaar
van de 2 Regimenten Mariniers to insteeren 1 ) .
1) Den

'laden

September 1783 had Gouda voorgesteld, dat „eon

1 0
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A m s t e r d a m conform hot voorstel van Alkmaar,
om zo hot niet antlers zijn kan, dan hot Corps Mariniers to bepaalen alleen bij Matrosen ; geeft verder
in consideratie, of men zig niet, door hot classeren
van een aantal bequaame matrosen van de Koopvaardij , en dezelve door jaar1jkse igeringe premiers
to engageren om bj vereisch dadeljk in 's Lands
dienst to moeten overgaan, van een genoegsaam
aantal goede Matrosen zoude kunnen verseekeren,
sonder groot beswaar voor 's Lands finantie ?
S c h o o n h o v e n teegens hot geheele Corps Mariniers, en zoude van opinie zijn, dat men hot getal
der zee-officieren in de difference graders op een vaste
voet moest bepalen .
E n k h u i s e n, ut Amsterdam .
Utrecht
Vries1and
0verij

in den hunne communiceeren .

sel

A b b e m a draagt voor de

e

en

7e

Pointers van

hot Plan, waar omtrent geene Discussion gevallen

aanzienlijk, en genoegzaam getal schepen en volkeren van oorloge, nog van dit najaar dour den Staat na de Oost-Indische
Colonien deeser Republicq mope worden afgezonden, en dat wijders Hun Ed. Gr . Mog, hoogstderzelver gedagten gelieven to
fixeeren over den besten voet en wijze, waarop, bij vervolg, in
tijd van vreede, de militaire staat onzer Oostersche en verdere
Colonien . . . , zoude behooren to worden gebragt," -- Den 17den
October 1783 word bij Holland besloten, hot ter Generaliteit daarheen to leiden, „dat Bewindhebberen van de 0 .. en W. I . C . deeser
Landen, mitsgaders Directeuren van de Colonie Suriname en de
Berbice worden aangeschreven en gelast aan hun Ho . Mo. to doers
toekomen een secreet rapport nopens den waren staat en defensie
van derzelver possession", dit rapport jaarlijks to herhalen ; „en
dat wijders door vaste en gereguleerde Equipagien, geschikt naar
hot vermogen der respectieve Bondgenooten, de Marine deeser
Republicq worde in staat gehouden en geemployeert tot dekking
van voorsz . Colonien."
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zijn, dog door de resp . Leeden aangenomen, dezelve
zo veel mogeljk to appuyeeren .
Voorts zijn nog door de volgende Leeden gedaan
de volgende voorstellen
Gelderland . -- De Heer van de Marsch
proponeerd, dat men behoorde to bewerken eon
zekere geruststelling van wegens bet Hof van Vrankrijk, dat bij aldien van weegens bet Hof van Pruissen
of eenige andere naburige mogenheid eenige d4jgende
memorien gepresenteerd of demarebes gedaan wierden, hot Hof van Vrankrjk als dan dadelijk door
deszelfs Minister in s' Hage zoude doen declareren
niet to zullen dulden , dat eenige mogenheid zig met
de domestique taken der Republicq bemoeide .
Holland . -- D e G ij z e l a a r conformeerd zig met
de Propositie en informeert de goede disposition van
hot Hof van Vrankrjk tot dien einde .
Delft, Leiden, Amsterdam, Schoonhoven,
ut Dordrecht .
Alkmaar, idem, dog zagen gaarne, dat bet Franse
Hof zig duideljk expliceerde, dat alle deszelfs gunstige disposition , en speciaal die der teruggaave der
bewaarde possession in Qost en West, alleen geschieden uit consideratie voor de welmeenende in
de Republicq 1 7 .
E n k h U l s e n conform Alkmaar , zo de Heer de
Vergennes tot zodanige demarche to bewegen was .
1} Mondelinge toezegging van de teruggave was geschied aan
onto gezanten to Parijs onmiddellijk na hot teekenen der preliminairen . Den 22sten October word zij schriftelijk door Berenger
aan de Staten-Generaal herhaald. Inderdaad komt in zijn stuk
de clausule voor, dat Z . M, tegenover de Republiek bezield is
met „sentimens magnanimes, quo S . M . n'a jamais dementis,
quoique des circonstances qu'il seroit inutile de rappeler, eussent
du lui inspirer quelque defiance par rapport a l'energie et memo
aux dispositions des Provinces-Unies,"
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U t r e c h t.

-- De leer van Schonauwen genood-

saakt de terugrijse aan to neemen, en den Heer
Abbema versogt hebbende de nadere Proposition voor
de gemelde Provintie over to neemen , zo acquiteert
Abbema zig daar van , en neemt also de Propositie
van de Heer van de Marsch voor Utrecht over .
V r i e s 1 a n d conform de Propositie .
Overijssel . - De Heer van Zuithem conform de Propositie .
D e H e e r v a n d e P o 11 idem , dog steld voor,
of men niet onder de hand aan hot Hof van Vrankrijk
diende to doers toekomen de drie memorien, succossiveljk van wegens hot Hof van Pruyssen aan H . H . M .
gepraesenteerd 1), om daar door hot Hof van Vrankrijk
to praepareeren tot rescontre van nadere memorien .
(Dog is op dit laatste voorstel goon Resolutie genomen) .
Abbema recolligerende de opinion van de Leeden

omtrent de propositie van de Heer van de Marsch,
concludeert tot de nuttigheid van dezelve, en is de
Heer de Gijzelaar versogt om de voorhanden zijnde
geleegenheid to capteren, ten einde hot Ministerie
van Vrankrijk tot diergelijke demarche to permoveren .
De Heer van Eck on wiel proponeert, dat de
Staat der 0 . T . 0. zo wel van wegens de Generali-

1) Ni . die van 17 December 1782 aan de Staten-Generaal, ten
beklage over hot 's konings nicht aanrandend pamfiet : B ri e f
over de ware oorzaak van 'sLands ongeval ; - van 13
Januari 1783 aan de Staten van Holland en van 20 Januari 1783
aan de Staten-Generaal, ter rechtvaardiging van de kleefsche
regeering wegens de niet-uitlevering van de haagsche vluchtelingen . - Capellen spreekt van drie memorien aan H . Ho . M o . ;
hij moot echter doze drie bedoelen, want de andere memorien
van Pruisen in dozen tijd betreffen slechts loopende zaken van
Been politieke consequentie .
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teit als van wegens de Provintie van Holland in 't
particulier , diende to werden onderzogt .
Holland . - De Heer de Gijzelaar communiceert dat Utrecht reeds ter Generaliteit zodanige
Propositie heeft gedaan 1), dog dat, volgens het begrip der Hollandse Ministers, het zeer nadeelig zoude
zijn , zulks bij H.H.M, tot effect to brengen , en in
alien gevalle , dat het niet antlers behoorde to geschieden dan bj wijse van personele Commissie, zo
als bij Holland .
G e l d e r l a n d communiceert dat gemelde Provitie
zig reeds

bjj

de propositie van Utrecht ter Generaliteit

heeft gevoegd.
D e Heer d e G ij z e l a a r neemt aan , om met de
Heer Titsingh z) (die door de Heeren, wegens Holland tot het examen gecommitteerd, als hunnen adjunct is aangenomen) wegens de voorgestelde Propositie nopens een Generaliteitsexamen van den staat
der Compagnie to zullen spreeken , en vervolgens
nader to zullen rapporteeren .
Be verdere Leeden van Holland zullen dit
point, wanneer in de Steeden in deliberatie komt,
met attentie examineren .
Utrecht, Vriesland, Overijssel, overgenomen,
Zonder conclusie .
Holland .

L e i d e n . - Blok proponeert, dat

men hoe eer hoe liever iets behoorde to beramen
omtrent hot Recht der Patenten, en zig to regu-

1) Ni . een Generaliteitscommissie to decerneeren om de directie
der 0 . I . C . „soo hier als in de Indien to doen examineeren, en
door het remedieeren van ingesloopen abuisen to verbeeteren"
(4 September 1783) .
Gelderland betuigde zijn adhaesie den
3den October,
2) Mr . Guillelmus Titsingh, ambtenaar op het kantoor van den
opperboekhouder bij de kamer Amsterdam en hoofdparticipant .
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leren na het voorschrift der Instructie voor den Raad
Van Staaten , d, d . 18 Julij 113 1 artt. 7, 9 en 11, to
vinden in het Groot Placcaat Boek, en bij Aitzema
3de Deel , in folio pag . 7 , en dus
ofte den Stadhouder precies daar aan to houden,
ofte ten minste de guarnisoenen so veel mogeljjk
perpetueel to waken .
G el d erl an d, bedanken de Heer Blok voor den
voorslag, en zullen zig daar toe bequaamen ; vragen
voorts, of bij Holland hot Recht van de Patenteu
ook zo als bij de Generaliteit, alleen tot w e d e ropzeggens toe is verleend?
Commuuiceeren waders, dat in Gelderland hot
Recht der Patentee permanent is geaccrocheerd aan
de charge van Captjn Generaal, en dat dus hot
eenige middel van redres konde zijn, om bij H .H.
Jog . eon Propositie to doers , om eon Instructie to
beramen voor den Captjjn Generaal, (dowjjl voor
denzelve tot nog toe geen Instructie gemaakt is),
en bij die geleegenheid hot Recht der patentee to
revindiceren .
Holland . - D o r d r e c h t proponoert of hot niet
best waare, voor on al eer men in deesen jets ondernam, opteneemen, een ieder in zijne Provintie, hoedanig het bjj ieder met hot Recht der patentee geleegen is , en daar van aan het generale Comptoir
van Correspondentie kennis to geeven , om dan pro
re nata to kunnen ageren .
L e i d e n, met Dordrecht.
Delft, idem .
Alle de andere Steeden, en Provincien,
conform .
A b b e m a concludeert dat alle de Provincien versogt worden de generale correspondentie to informeren, hoedanig het bj ieder met hot Recht der
patentee geleegen is,

1
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Holland . Alkmaar .

Paludanus vraagt na

den uitslag der onderhandeling van den Heer van
Nijvenheim in Frankrjjk, in conformiteit van de
Resolutie van de vorige Vergadering d . d,1

Augustus,

en speciaal na de uitwerking van de Missive , door
de Heer van Capellen tot den Poll aangenomen aan
de Heer Baron de Breteuil to sehrijven .
D e Heer tot den Poll verklaard tot nog toe
goon Rescriptie to hebben ontvangen, dog communiceert den inhoud van zijne ampele Missive aan gomeld Staats Lid geschreeven 1 ), dewelke Missive ten
hoogste geapprobeerd , en met dankzegginge erkend
is, en word zjn H .W.Gb, versogt de inkomende
Rescriptie ten spoedigste aan hot Comptoir der Correspondentie to communiceeren .
A b b e m a versoekt stipte geheimhouding omtrent
deese Missive, speciaal om de onderhandelingen met
den Heer de Vergennes niet to benadeelen, en
deesen Staats Minister niet to indisponeeren .

POST PRANDIUM .

Overijssel .

De Heer tot den Poll pro-

poneert of men niet, op dezelve wijse, als to niet
gedaan is hot door den Raad van Staaten gedemandeerd Recht der militaire judicature , also zoude behoren terug to neemen hot Recht, door de Admiraliteits Collegian, sonder toestemming van de rasp .
Provincien, aan den Admiraal Generaal overgegeeven,
om de aanstelling van Captijns tar zee to doen? 2)

1) Den ',step September 1783 . Zij is afbedrukt B r i e v e n, blz .
vv,
2) In de concept-instructie voor den Admiraal-Generaal, irk
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Holland . -- Leiden . De Heer Blok proponeert om den rang van Commandeurs ter Zee 1 )
to herstellen, en daar door voor to komen, de ontijdige avancementen van jonge Luitenants tot den rang
van commandeerende Captijns van 's Lands Scheepen .
D e Heer van H a l t e r e n idem , om de dispositie
over de ampten behorende tot de Admiraliteits Collegian,

illicite

door de Raden tar Admiraliteit aan

den Admiraal Generaal overgegeeven, to repeteren 2 ) .
Schoonhoven . - De Heer Horbagh proponeert, om de begeeving van 's Lands Scheepen wederom to brengen tar dispositie van de Raden tar
Admiraliteit, zo als van ouds .
G e 1 d e r 1 a n d, omtrent alle deese Proposition,
zoude van oordeel zijn aftewagten de Resolutie bij
Holland to neemen op de Propositie van Dordrecht
tar Vergadering gedaan nopens hot recht van aanstelling der Vlagofficieren 3), en over hot geheel, hot
geene bij de equiperende Provintien omtrent hot geheele work zal geresolveerd worden .
H o 11 a n d. - D o r d r e c h t met Gelderland, afwagten
den uitslag der Propositie nopens de Vlagofcieren,

1787 bij Holland opgemaakt, is de benoeming van kapiteins tar
zee aldus geregeld : nominatie van twee door hot admiraliteitscollege, en keuze daaruit door den Amiraal-Generaal .
1) Overeenkomende met den rang, thans bekend, van kapiteinluitenant tar zee .
2) Zie de Witte van Litters, Contracten van Correspond e n t s e, blz . 279, en J a a r b o e k e n 178 , blz . 130 .
3) Propositie van Dordrecht van 10 September 1783 : to doen
onderzoeken wien hot recht tot aanstelling van vlagofficieren
wettig competeert, en inmiddels den Admiraal-Generaal to verzoeken goon vlagofflcieren to benoemen dan de concert met Hun
Ed . Gr. Mog. -- Aldus geresolveerd 18 Februari 1784 . - In de
concept-instructie van 1787 wordt bepaald dat de AdmiraalGeneraal met advies van de Raden tar Admiraliteit aan de Staten
der provincie zal voordragen eon nominatie van drie voor Luiteilant-Admiraal, Vice-Admiraal en Schout bij Nacht,
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en voorts de Heeren deezer Bjeenkomst, die Radon
van eenig Admiraliteit Collegie zijn, to versoeken de
voorgeslage Pointers to willen nagaan, en de Correspondentie to onderrigten van hunne bevinding .
D e 1 f t, conform Dord .
L e i d e n, idem, en beg4jpen ook, dat niets moat
worden ondernoomen, voor dat men uitslag der propositie nopens de vlag-oflicieren zal hebben gezien .
Amsterdam, idem .
S c h o o n h o v e n, insteert, dat de Admiraliteits
Heeren zig zelve dienden to herstellen in burs recht,
voor al omtrent bet begeeven der Scheepen .
A l k m a a r ut Dord , en versoekt dat de Heeren
van de Admiraliteit Collegian zig willen bekwamen,
om bj nader Vergadering ons to kunnen onderrigten
nopens hunne speciale Rechten .
E n k h u i s e n ut supra , en wilde hat examen van
hat Recht tot aanstelling van Captijns accrocheren
aan dat van de Vlag-officieren .

Dog is door Dord-

recht gedistingueert, dat de Vlag-ofhcieren Provinciaal zijn, en de Captijns als Generaliteits ofhcieren
worden aangesteld .
Utrecht . - A b b e m a neemt de Proposition voor
die Provintie over, en zal dezelve communiceeren .
Vriesland . -- De Heeren Eysinga en Aylva,
tar Admiraliteit in Vriesland sessie hebbende, communiceeren dat aldaar goon speciale opdragt van begeevingen plaats gehad heeft, dog bij elke geleegenheid
particuliere opdragt gewoon is to geschieden ; neemen
voorts aan alles met attentie to zullen examineren,
en tar nadere bijeenkomst daar van verslag to zullen
doers ; dog nopens de aanstelling van Captijns tar
Zee, vermeenen dat de electie aan Z . Hoogh . competeert uit eon Nominatie van 2 personen, en nogtans
wel ook eon aanstelling door hat Collegie zelve geschied is .
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O v e r ij s s e 1 neemt de Proposition over, ter nader
examen .
Ab b e m a proponeert hot bepalen van eon zekeren
dag tot nader bijeenkomst to Utrecht in hot Casteel
van Antwerpen .
Is in 't generaal verstaan hot bepaalen van dien
dag to laaten aan de Heeren van de Correspondentie,
om op hunne beschrijvinge aldaar to compareren ;
werdende nogtans door den Heer van de Marsch
voorgeslagen, om twee vaste jaarIjkse Bijeenkomsten
to bepalen , eon

in hot voor- en eon in hot najaar,

tot onderhouding van personeele kennisse en vriendschap ;

waar toe zig alle de Leeden geneegen ge-

toond hebben ; en zal dien aangaande op de naaste
Bjeenkomst to Utrecht nader geresolveerd worden .

vERGADERING} CORDOIIAN L AIIGFIISTUS 178

1) .

Presentibus
uit Gelderland .

President Capellen van de Marsch .
Lynden van Oudenaller .
Haersolten van Staveren 2) .
Nieuwenheim Senior 3) .
Carl Joost van Nieuwenheim 4) .
M . van Bronkhorst ) .

1) Zoo hot HS., lees 178 .
2) Coenraad Willem baron van Haersolte, heer van Staveren
en Swaluwenburg, nit de ridderschap des kwartiers van de Veluwe
(17 1) .
3) Hiermede is Nijvenheim van Eck en Wiel bedoeld .
4) Care! Joost baron vary Niekirchen genaamd Nijvenheim, uit
de ridderschap des kwartiers van Nijmegen (24 April 1780 .
) Matthijs baron van Bronkhorst, uit de ridderschap des
kwartiers van Nijmegen (1
October 17 1) .
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uit Zeeland .
Vriesland.
4verijssel .
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Zuilen van Nieveld .
J. C. van Eck 1 ).
Scheltinga 2) .
Westerveld 3).
Thomassen 4 ) .
Bouritius ) .
Umbgrove 3 ) .
J. H . van Dyck 7) .
Lambrechtsen, veer Vlissingen .
H . H . van Haarsma 8 ) .
Palland van Zuithem .
Burgemeester Weerts 9 )
Deventer .
Dumbar lU
van Knuth 11)
Campen .
Strokke112
Thomassen a Thuessink 13)
Zwolle.
van der Wyck ' 4)
van Marie 4 )

1) Jan Carel baron van Eck, uit de ridderschap des kwartiers
van de Veluwe (1779) .
2) Mr. Eco Scheltinga, schepen en raad van Harderwijk (17

7) .

3) Heribert van Westerveld, schepen en raad van Hattem
(177 ).
4) Mr . Jan Herman Thomassen, schepen en raad van Lochem
(1783).
) Mr . Jacob Antoni Bouricius, gemeensman to Arnhem .
) Mr. Gerard Umbgrove, schepen en raad van Arnhem
(17 3) .
7) Gemeensman to Hattem .
8) Mr . Hans Hendrik van Haersma, gedeputeerde ter StatenGeneraal wegens Friesland .
9) Mr . Arnold Jacob Weerts, komt in de regeering 177 .
10) Mr . Gerard Dumbar, secretaris van Deventer (1770) .
11) Joan Anton van Knuth, in de regeering 1780 .
12) Mr . Assuerus Strockel, in de regeering 1781 .
13) Mr . David Thomassen a Thuessink, in de regeering 47
14) Mr. Joan Derk van der Wijck, in de regeeri ng 1784 .
1 ) Mr. Gerrit Willem van Marie, in de regeering 178 .

.
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President de Gijzelaar,
Pensionaris
Burgemeester Gevaerts 1) Dordrecht .
Stoop 2)
Lestevenon, Haerlem .
Cau 3)
Vredenbur

g1

Delft,

Hoogeveen
Romswinckel
Leyden .

Blok
Heldewier 4)

Hooft Van Vreeland 1
De Graaf van Polsbroek )
van Leyden van Hardingveld
Amsterdam .
A,bbema
Hovy

Bicker
van der Hoop
Temminck )
De Lange van Wijngaarden 7), Gouda.
Hoofdofbcier Gevers 8), Rotterdam .

1) Mr . Ocker Gevaerts, heer van Geervliet, Simonshaven en
Biert, oud-raad (17 1), veertig (47
in 1783.

), voor 't eerst burgemeester

2) Anthony Balthazar Stoop Jacobszn . , oud-raad (1777), veertig
(1780 ; of Abraham Adriaan Stoop Jacobszn ., oud-raad (4780 .
3) Mr. Iman Meynard Cau, vroedschap (1782) .
4) Mr. Daniel Michael Gijsbert Heldewier, veertig (178 ) .
) Mr . Gerrit de Graeff, heer van Zuid-Polsbroek, Purmerland
en Ilpendam, vroedschap (1771) .
) Mr . Matthias Temminck, vroedschap ('178 ) .
7) Mr . Cornelis Joan de Lange, heer van Wijngaarden en
Ruigbroek , vroedschap (1778) .
8) Mr . Paulus Gevers, vroedschap (1773), hoofdofficier sedert
Mei 178 .

VADERLANDSCHE REGENTEN .

1 1

Elsevier 1 ), Rotterdam .
Horbagh
j
2}
Schoonhoven .
de Groot
de Wekker 3 )
Favarcq ~) , Brielle .
Paludanus
van Foreest
Alkmaar.
Rijser
Seer .
du Tour
Ebbenhout
Duyvens
Enkhuisen .
Blok
Claus ), Monnikendam .
Menger C)) , Purmerende .
Secretesse aanbevolen, en aangenomen .
Geen communicatie als aan Leeden van regeering .
Geen annonce in de Couranten (prop . Blok) .
4pp[ositie van] Cape 11 e n : wel de zaaken maar
niet de Vergadering .
Horbagh : proponeert om to bepaalen de wij se
der publiciteit .
4p eon bescheide wijse to annonceeren .
De Heer B 1 o k gequalificeerd als Secretaris deezer
Bijeenkomst 1 )

1) Jan Jacob Elsevier, vroedschap (1780) .
2) Frederik de Groot, schepen in 1783, electeur en vroedschap
in 178 .
3) Hendrikus de Wekker de Groot, electeur (1783) en vroedschap (178 ) .
4) Dr. Gerard Fauvarcq, vroedschap (1772) .
) Dirk Clans, vroedschap (17 0) ; voor 't eerst burgerneester
17 3.
) Dr . Anthony Jan Menger, vroedschap (17 7) .
7) Zeker we! ~1e leidsche Blok .
Bijdr. en Meded . XX.

41

1 2

VERGADERINGEN VAN

'tBut voorgesteld door de Gijzelaer : een gemakkeljjke, eenvoudige, en solide correspondentie ;
bureau generaal in s' Hage,
een vertrouwd persoon voor elke Provintie, al
waare het geen Lid van regeering van dezelve, maar
van eene andere Provintie .
G e 1 d e r 1 a n d . - C a p e 11 e n leest een Memorie
wegens het nadeel der afgebroke correspondentie d d .
Oct . 1783 geresolveerd 1 ), en insteert op herstel
derzelve, met alle vertrouwen .
Gij z e 1 a e r proponeert om aan de Hollandse Heeren
over to laten in hoe verre men de correspondentie
zoude kunnen in train brengen .
Committe van Zeeven benoemd
Capellen van de Marsch
Blok
Lambrechtsen
van Haersma
Palland van Zuithem
Levee 2) (Groningen)
gelaten aan de
3)
Taets van Schalkwijk ( Utrecht) Gecommitteerden .
Plaats en tijd van nader bijeenkomst : eerste helft
1 78 , op beschrijving van 't Committe .

9) Een schrijffout? Uit de aanteekeningen van de vergadering
van 4 October 1783 blijkt niet, dat deze den volgenden dag zou
zijn voortgezet ; trouwens het punt der correspondentie was het
eerste dat in behandeling kwam .
2) Ik weet niet to zeggen welke der zes in dezen tijd ambten
bekleedende heeren Levee dit mag zijn geweest .
3) Gerard Arnout baron Taets van Amerongen, heer van Schalkwijk, uit de ridderschap van Utrecht (1778) . - Men zal hem
mogelijk voorgeslagen hebben om de utrechtsche ridderschap nog
to winnen door haar een blijk van vertrouwen to geven, of wel
men heeft hem nog in ernst voor partijvast gehouden . Blijkens
bet meervermelde N a b e r i ch t (blz . 242) was hij echter al omgedraaid even good als Capellen van Schonauwen .
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Ge l d e r l a n d proponeerd : eerste Maandag in Augustus, to Amsterdam .
Doelen geproponeerd 1 ) .
Geld erland proponeerd :
le [zich] to versekeren van de Armee,
Patenten afteneemen,
Bureau militaire bevorderen 2) .
2e hoe to handelen met de ligte Troupes 3) .
3e als de Kijzer met nieuwe pretension opkomt,
of men dan niet beeter van zig of zal spreeken .
4e Engelse machination door den aanhang alhier
door Harris .
e zig to engageren , niet to dulden dat troupes
teegens Burgers werden gebruikt 4) .
e verbintenisse teegens de Aristocratic,
7e vrijheid der drukpers maintineeren ) .
8e bescherming der mish[andelde] regenten als eon
algemeene zaak ) .
1) De volgende vergadering schijnt inderdaad daar gehouden,
vgl. Post van den Neder-Rhijn XI, 909 .
2) De door Maillebois 7 Juni van dit jaar bij de Staten-Generaal aanhangig gemaakte zaak. Zie hot tweede hoofdstuk van
mijn tweede deel, en de bijlagen daarop .
3) Ni . met hun afdanking, als de vrede hersteld zou zijn . Over
wat to dezer zake sedert October 178

voorviel, zie mijn tweede

deel, biz . 180 noot.
4) Zij waren in 1784 gebruikt in Holland tegen de oranjeklanten
to Leiden en to Rotterdam ; in Gelderland tegen de patriotten
(te Arnhem) . Men vreesde dat de regeering van de stall Utrecht
misschien eerstdaags troepen in zou halen, maar doze deed hot
niet, we! (13 Augustns 178 ) die van Amersfoort .
) Men herinnere zich dat de geruchtmakende gevangenneming
van Hespe en Verlem to Amsterdam z©oeven was voorgevallen .
0) Mishandelde regenten . Er waren nog goon regenten mishandeld, maar men denke aan eon onderlinge garantie tegen
mogelijke mishandeling, gelijk in de Acte van Verbintenis der
vrijcorpisten, en hot jaar daarna in die der regenten, is opgenomen .
11*
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9e plan tot oprigting van een nationals Beurs10e aanneming der 4 provintien, om de 3 andere
van het juk to ontheffen op voorstel van Gelderland 1 ) .
Holland . -- D o r d conform Gelderland .
H a e rl e m versoekt dat de Leeden der provincien
agt geeven op de rijse van Z . H. 2),
Delft , met Haerlem .
L e y d e n, aan de Commissie to recommandeeren
het Utrechtsche werk 3 ) .
Amsterdam . -- Bicker proponeerd op de lOe
propositie een besending na Utrecht .
T e m m i n k, de leeden to versoeken zorge to dragen
dat de Exercitie genoodschappen zig met geen zken
van regeering bemoeyen .
Gouda, met Bicker .
S c h o o n h o v e n, van vorige B eenkomst de Admiraliteiten independent to maken .
Brielle, proponeerd de zaak van het mindertal
in hun stall 4 ) .
Alkmaar, propositie van Bicker appuyeren .
Rij s e r interpelleert de Heeren van Leyden wegens
hun aanneemen tot compilatie van de privilegien .
d u T o u r hernieuwt de propositie : de klagten van
't zeevolk wegens de slegte victualie ) .
E n k h u i s e n, geen propositie, als attentie op het
I) De laatste vier woorden hier overbodig .
2) Die thans to Breda was, en in September het tweeds eeuwfeest der franeker academic zou bijwonen . De rein daarheen wilds
hij nemen over Amsterdam en den terugweg door de landprovincien . Zie mijn tweeds deel, blzz. t19, 120.
3) Zie de inleiding.
4) In den Briel was een beslist prinsgezinde meerderheid , die
weigerde het stadhouderlijk recommandatierecht of to schaffen,
toeliet dat de oranjekleur weer binnen haar stall gedragen werd,
enz . De brielsche minderheid beriep zich daartegen op de Staten
van Holland .
) Schuilt hierin bet Ge of 7e punt der vorige vergadering ?
Antlers zou uit het aangeteekende niet zijn op to maken, dat de
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gedrag van Gecommitteerde Radon in hot Noorder
Quartier, voor al aan de Heeren van dat Quartier 1 ) .
M o n n i k e n d a m, propositie van Bicker .
Purmerend, idem .
Zee l and , geen proposition .
Vriesland, geen proposition .
Overijssel, dito .
van Marie, hot l Oe point.
Dumbar, hot 7e point .
Dus geconcludeerd aan hot Committe .
Commissie na Utrecht
Temmink

Nieuwenheim

Paludanus

Lambrechtsen

Dumbar

Haarsma .

GENERALS VERGADERING 7 AUGUSTUS 1

Presentibus
weegens
Gelderland .

van der Capellen, Directeur .
$r, van Nieuwenheym
van Dorth .
Hr. van Nieuwenheym
van Eck [en Wiel] .
Hr. van Nieuwkerken tot
Nieuwenheym 2) .

zaak al eons ter sprake gebracht was . Gelijk bekend is werden
de matrozen op kosten van de kapiteins gevoed, wat tot ergerlijk
misbruik aanleiding gaf.
1) De regenten van loom, Enkhuizen en Medemblik stonden
meerendeels voor slechte patriotten to book . Welk „gedrag" hier
rlu bedoeld mag zijn, is mij niet gebleken .
21 Hiermede moot Carol Joost v . N . zijn bedoeld, die ook de vorige
vergadering had bijgewoond . Hij wordt ook, met zijn voorletter,
genocmd op de lijst in 't vervolg van Wagenaar, XI, 301 .
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Hr . van Bronkhorst .
Joh . Hasebroek

I) .

Hr . van Lynden van 01denaller .
Hr . van Zuylen van Nyeveld .
westerveld, Burgemeester van Hattem .
Rauwenhoff, Burgemeester van Elburg 2).
Bouritius , Gemeensman
van Arnhem.
Gelderman,Gemeensman
van Harderwjjk 3) .
Vos, Gemeensman van
Elburg 4 ).
Hengeveld, Gemeensman
van Elburg ) .
Holland .

Dordrecht .

Burgemeester Gevaerts .
Rees }

vroedschappen .

Stoop
Haerlem . -Delft. -T

Pens, de Gijzelaer.
Vroedschap de Lange 7 ),
van Beeresteyn 8)
Cauw

,
a

Vredenburg

1) Mr. Johan Hasebroek, substituut-ontvanger-generaal van de
graafschap Zutphen (1770, en gemeensman van de stall Zutphen .
2) Mr. Jan Hendrik Rauwenhoff, schepen en raad (17 ), Mans
burgemeester.
3) J . Gelderman Jr.
4) H. Vos Gzn .
) G. Hengeveld .
) Mattheus Gilles Rees, oud-raad (1779) .
7) Mr . Johan Herman de Lange, vroedschap (1784),
8) Mr . Christiaan van Beresteijn, vroedschap (1773) .
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Leyden . --

Blok, Directeur .
van Royen 1) .
Romswinckel .
Hoogeveen .
Sandheuvel 2 ) .

Amsterdam .

Burgemeester Hooft .
van Leyden
d e Graeff
Hooft van Vreeland
Abbema
Hovy
Bicker
van der Hoop
van Weede 3)
de Witt ~)
D, Hooft )
Pens. Visscher.

Gouda.

de Lange
Cuperus )
Blauw 7) .

Rotterdam,

Gevers .
Elsevier .
Reepmaker 8 ).

Gorcum .
Schiedam .

9)

Doom 10)

1) Mr. Jan van Royen Adriaanszn., veertig (17 3) .
2) Mr. Anthony Diderik van den Santheuvel, veertig (178 ) .
3) Hendrik Maurits van Weede, vroedschap (178 ) .
4) Mr . Jan de Witt, vroedschap (178 ) .
) Mr . Daniel Hooft, vroedschap (178 ).
) Mr . Jan Couperus, vroedschap (178 ) .
7) Mr . Jacobus Blauw, vroedschap (178 ) .
8) Mr . Jacob Reepmaker, vroedschap (1780) .
9) Niet ingevuld ; dat Gorcum wel vertegenwoordigd is geweest,
blijkt uit het vervolg .
10) Mr . Dominicus Doom Jacobszn ., vroedschap (17 0), burgemeester (177 ).
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den Beer 1)
Pielat van Bulderen 2)
Kuchenius 3) .
Schoonhoven,

Horbagh .

Brielle .

Melvill, Burgemeester 4) .
Kempenaer .

Alkmaer . --

C . Van Foreest .
loom . ---

N. van Foreest ) .
Carbasius , Secretaris ~) .
Secretaris Blok

Enchuysen .

7) .

Burgemeester Duyvens .
Ebbenhout.
Ruurdsen, vroedschap 8 ) .
Buyskes, secretaris 9 ) .

Edam . - .

de Leeuw

10),

Monnikendam .

Claus .

Purmerend . --

Burgemeester Appel

11) .

Vroedschap Menger .
Pens . Bijleveld 12 ) .
Zeeland .

Cauw , Direeteur

13),

1) Leonardus den Beer, vroedschap (17 2), burgemeester (1778) .
2) Mr . Bernard Johan Pielat van Bulderen, secretaris (177 ).
3) Mr . Wilhelmus Mattheus Keuchenius , vroedschap (1770) .
4) Mr. Jan Melvill, vroedschap ('17 7), burgemeester (1770 .
) Nanning van Foreest, vroedschap (17 1), burgemeester
(1770.
G) Mr. Henrik Carbasius, secretaris (9780) .
7) Mr . Bernardus Blok, secretaris van Gecommitteerde Raden
van het Noorderkwartier (178 ).
8) Rieuwert Ruurdsen, vroedschap (178 ) .
9) Het heerenboekje geeft een anderen secretaris : Mr . Anthony
Pieter Duyvensz . (1772) . Van den naam Buyskes komen voor
Pieter, vroedschap (17 7), burgemeester (1783 en thans weer),
en Arnoldus, thans regeerend schepen .
10)
11)
12)
13)

Mr . Nicolaas Theodorus de Leeuw, vroedschap (17 7) .
Simon Appel, vroedschap (17 2), burgemeester (17 9) .
Mr . Casparus Bijleveld, pensionaris (178 ) .
Bonifacius Cau, raad van Zieriksee (1780) .
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Ossenwaarde 1), van Ter

Vriesland .

Goes .
Smissaert, Directeur ) .
Schilge 3), van Wok .
Haarsma, Directeur .

Overt ssel .

(Oostergoo) .
Roorda, Volmacht ten
Landsdage (de Wooden) 4 ) .
Palland , Directeur .

tltrecht .

H . Doorninck ) , Burgemeester van Deventer .
Tichelaar ) , idem .

Groningen .

Burgemeester C . A . Jordens van Deventer 7) .
Levee , Directeur .

Geheymhouding gerecommandeerd, [geen communicatie] als alleen aan vertrouwde meederegenten .
Rapporten van bet verhandelde van het Committe,
als meede van de Gecontraheerde Vergadering .
1e point van anno passato
empareeren van de Armee ; bureau militaire ; Patentee .

1) Drie Ossewaarde's zijrr mogelijk : Adolf, raad (17 ), Mr.
Anthony, raad (17 9), secretaris (1771), Pieter Pzn ., raad (1772).
2) Mr. Jan Carel Smissaert, raad (177 ) .
3) Hendrik Schilge, vroedschap (178 ), ingekozen volgens lret
eigenrnachtig to Wijk ingevoerd nieuw regeeringsreglement .
4) Mr . Jan Roorda, volmacht van Weststelligwerf (1782) .
) Mr . Damian Joan van Doorninck, in de regeering sedert
17x14. Een H, vary Doorninck komt niet voor .
) Mr . Jan Willem Tickler, in de regeering sedert 1780 .
7) Mfr . Coenraad Alexander Jordens, in de regeering sedert
1783 .
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Rapport :

le

geene

Troupes to laten marcheeren

sonder permissie van de Bataalsheeren .
2e niet als met goedvinden van de Staaten waar
zig bevinden .
3e niet meer als een regiment to gelijk.
Gratificatie aan de Armee l) .
Zorgen dat geene vreemdelingen boven nationals
verheeven werden .
Geeven in bedenking weegens het bureau m i 1 itai r e ,

of het wel raadsaam is , zodanig Collegie

gedeeltelijk uit militairen bestaande to introduceeren ;
of hot niet beeter zijn zoude, de oorspronkeljke
constitutie to herstellen, dat de Executive Macht
niets zoude kunnen doers, sonder den Raad van
Staaten, ofte met adjunctie van eenige vertrouwde
ofhcieren, door de Staaten zelven to benoemen .
2e point.
Ligte troupes afgedankt zjjnde, niet meer in consideratie .
3e point.
De Eisschen des Keyzers, vervallen .
4e point .
Bedagtsaamheid van de Leeden teegens de manoeuvres van de Ridder Harris .
e point .
Teegen to gaan militaire macht in Burgerlijke
twisters.
e point.
Contra de Aristocratic .
8e point,
Satisfactie voor de benadeelde regenten .

1) Vgl . over dit punt reeds : Brieven van en aan Cape lien
tot den Poll, biz . 8 0.
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7e point .
Besnoeijing der Drukpers .
Allen vrjjeljk to permitteren dat op eene docents
wijze word voorgesteld, zelfs teegens welmeenende
poogingen , alleen hatelijke en calumnieuse logentaal
aan de bepaalde straffen onderworpen to laaten.
9e point .
Nationals Beurs .
Geeven Concept Plan op .
jOe point .
Voorstel aan de 4 Provincien om de 3 overheerde
Provincien van hot juk van 1 74 to ontheffen .
't Committe meent Groningen daar moods bij to
mogen stellen 1 ) en adviseerd, om elk in den zijne
to beginners met vertogen op rechten steunende, dog
zulks niet reusserende dan met sterker middelen .
Recommanderen om
le

to bepalen de bests middelen om bjj tads to

voorsien dat de invloed van den Stadhouder niet
vergroote en hoe dezelve tot constitutioneele bepalingen to brengen.
Colonien in de Oost en west Indien , speciaal
de klagten der Kaapse Burgers 2) .
2e

3e

de gewapende arm en wapenoeffening to be-

vorderen, vereeniging en correspondentie met deselve
noodsakelijk ;

releveeren

de apprehensie weegens

hunne bemoeijenisse met taken van regeering, vermeenen dat de correspondentie bevorderd zijnde die
zwarigheid zoude vervallen.

1) Reglement Reformatoir van 1748 .
2) Vgl . Resolution Staten-Generaal 10 Mei 178 , 21 October
178 , 4 en 13 April 178 . De burgers klaagden over willekeur
van Compagniesambtenaren en geniis aan „fundamenteele wetten,
waardoor hot gesag en de weerkeerige verpligting van de overheeden en regeerders aan de eene zijde, en van de ingezeetenen
aan hun bestuur onderworpen aan den anderen kant, naauw-
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B 1 o k heeft in consideratie gegeeven de rnisbruiken
in het Zee-weezen : militaire jurisdictie zelfs in commune delicten ; begeeving der oorlogscheepen door
z . H . ; de leverantie der vivres ; bepaling der in- en
uitgaande rechten 1 ) .
Rapport der Gecontraheerde Vergadering gehouden
den 7 December 178

in Utrecht .

Contracts Vergadering 21 April 178

in s'Hage .

Programme weegens het Nationals Fonds , en de
Concept-rapporten op de diverse pointen door do
Contracts Vergadering gearresteerd .
Committe 1

Juny 178 .

Over de directie van 't Nationals Fonds .
Missive geconcipieerd en gearresteerd om in de
Post van den Neder Rhijn gesteld to worden, zo
als gedaan is .
Neder groote Besoigne to Utrecht, 2

July 178 .

Project Plan van 't Nationals Fonds geformeerd.
De Extensie der Notulen van Augustus 178

ge-

resumeerd en geapprobeerd .
Gecommitteerden van

Schutterijen en Genood-

schappen in Holland en Utrecht verzoeken admissie
tot het doen eener Propositie .
De Vergadering unaniem geresolveerd tot de admissie, en Secretaris Blok benoemd tot de introductie .
Compareeren also de Heeren van den Bosch 2) en
keurig wierd bepaald ." De zaak was bij de Generaliteit nog
altijd commissoriaal .
1) Over de misbruiken bij het innen der convooien en licenten
vgl, mijn eerste deel , blz . 90 hoot.
2) Reyer van den Bosch van Delft, in den zomer van 1787, na
de gewelddadige remotie door het vliegend legertje, dear een
oogenblik in de regeering .
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verdere Gecommitteerden 1) en doen door monde van
denzelve eene aanspraak en voorslag, dewelke behelsde om communicatif en met gemeen overleg to
handelen tot aankweeking van hot nodige vertrouwen
tussehen regenten en Burgers , terwijl de wijze hoe
zulx voegsaamst werkstellig gemaakt zal kunnen
worden, verlangen van deese Vergadering to hooren,
stellig de meedewerking verseekerende .
De Heer (Japellen van de Marsch beantwoord
de voordracht op eene betamelijke wise, met toezegging van spoedige resolutie op hot gedane voorstel .
H e t Committe adviseert om bet versoek van
Gecommitteerden van de Schutterijen commissariaal
to makers aan hot Committe , en vragen of hot Committe zal gecontinueerd worden.
De voorsittende op beide conform, tot Amsterdam
versoekt eon 2de Lid weegens Holland in hot Cornmitte, speciaal in de deliberatie over den voorslag der
Burger Corpsen, als meede Copie van dien voorslag .
Gouda, Rotterdam, Schiedam, Schoonhov en, Brielle, Gorcum, Enkhuysen, Edam,
Monnikendam, Purmerende, Zeeland ut . . . . 2) .
Utrecht vraagt in dien gevalle meede een tweede
Gecommitteerde .
Up instantien van den President ziet Amsterdam of
van burs versoek nopens eon 2de Lid in hot Committe .
Hot Committe , praeadviseerende nopens bet
versoek van Gecommitteerden van de Schutterijen,
zoude van gedagten zijn, dat van weegens deese
Vergadering eon Commissie behoorde to worden benoemd om met gemelde Gecommitteerdens to spreeken,
en to handelen , en daartoe voorstellen de Heeren
1) Met de hand van Abbema is bier aangeteekend : van Laar,
Cau, v . d . Kemp, Liebeherr, de Nijs, Huygens, werneke, Vogelsang, J. C . de Kock , v . d . Helm .
2) her volgt in llet HS . een opeil plek .
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uit Gelderland : van Nieuwenheym tot [Eck en] Wiel
en Capellen tot Rjjsselt 1 ) .
Holland :

Gevaerts , Bicker, Paludanus .

Zeeland :

Cau en Lambrechtsen .

Utrecht :

Smissaert en van Haeften z) .

Vriesland :

Haarsma en Roorda.

Overijssel : Palland en Doornink .
Groningen : Levee en bra Siccama 3 ) .
Resolutie conform met den voorslag .
Amsterdam vraagt de macht van substitutie voor
de benoemde Heeren, 't welk werd ingewilligd .
W ij k t e D u u r s t e d e versoekt dat de Gecommitteerdens van gewapende Corpsen mogten werden
geadmitteerd in deese Vergadering, waar over geene
deliberatie is aangelegd .
Weegens de Correspondentie tusschen de
vertrouwde Regenten, steld het Committe voor
dat tot verbeetering van dat nuttig point eenige middelen dienden to werden beraamd , vraagt welke P
De Leeden avoueeren tot nog toe geen beeter
middelen to weeten .
L e y d e n heeft een propositie tot verbeetering voorgedragen, dewelke aan het Committe zal openers.
Deliberatie over de 10 pointers van voorleeden jaar .

le point, conform het advis van D o r d r e c h t,
om alles to laten in state quo, tot dat de deliberation van de commissie over hot defensiewerk zullen
zijn getermineerd .
U t r e c h t insteert , dat met alien ijver gewaakt
werde dat geen troupes werden afgesonden .

1) Mr . Frederik Benjamin baron van der Capellen tot Rijsselt,
schepen en raad van Zutphen (1779),
2) Mr . Jacob van Haeften, raad der stall Utrecht ('1782) .
3) J . Hora Siccama, raadsheer der stall Groningen (1778) .
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D e H ee r B i c k e r verzoekt communicatie van
alle middelen die bjj de Leeden zouden voorkomen
dienstig to zjjn .
2e point meest vervallen, ten minste omtrent de
reductie der nationals Troupes ; b1jft alleen in deli
beratie het Corps van Salm .
( e 1 d e r 1 a n d buiten staat om verandering to
brengen in de resolutie van de Provintie tot vernietiging van ells de ligte Troupes .
H o 11 a n d . -- D o r d expliceert om welke reedenen
het Corps van Saim alleen tot nog toe kon aangehouden worden , namentlijk om dat dit Corps het
eenige was , 't welke door ells de Leeden der (eneraliteit was aangenomen, en berigt teevens dat dit
Corps uit vindicte teegens den Rijngrave in persoon
laastleeden Vrjdag bij H . H . Mog. bj meerderheid
was geresolveerd aftedanken teegens 12 September
aanstaande, dog bjj Holland goedgevonden de Compagnien dewelke op Hollands repartatie staan aantehouden , en uit de Provincials Cassa to betalen , en
eene circulaire aan de Provincien to schrwen ; recommanderende aan de Leeden eene harmonieuse resolutie yder in den hears .
Alle de Leeden van Holland conform Dord .
De verdere Provincien hoopen goed succes van
de demarches van Holland , en geresolveerd om een
yder in den zijne dear toe werksaam to zijn .
3e point, vervallen door de vreede met den Hijzer.
4e point, wij zijn oplettend .
't C o m m i t t e urgeert
de noodsakeljkheid van nader vereeniging tusschen

e, 3e en 8e pointen .

de gezamentlijke Leeden .
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Gelderlarid conform .
Holland . - Dord insteert op de noodsakeljjkheid van een Contract met teekening, waar toe gaarne
een Concept Acte zouden zien voordragen .
Amsterdam draagt zodanig Concept Acte voor ;
fiat insertio .
Gemelde Concept Acte gemaakt commissoriaal tot
morgen in handen van de Heeren van 't Committe .
7e point, behoorljjke bepaling der calumnieuse
licentie volgens het praeadvis van 't Committe , goedgekeurd .
9e point .

De Nationals Cassa.

GECONTINUEERDE VERGADERING, DINSDAG
8 AUGUSTUS 17

.

Extensie der Resolutie nopens de voordracht der
gewapende Schutterijen en Genoodschappen, speciaal
remarquerende omtrent de woorden communicative
m e e d e w e r k i n g 1 ), en is bij Amsterdam geexpliceerd, dat nit die woorden simmer diende geelicieerd
to worden dat men zoude toestaan dat in deese Vergadering van Regenten eene Commissie van Gewapende Schutterijen en Genoodschappen tot de deliberation zoude werden geadmitteerd ; en is de Extensie
also gearresteerd .
De Commissie der Schutterijen en Genoodschappen
l) De resolutie verklaarde de Vergadering bereid „om eene onderlinge correspondentie en communicative werkzaamheid to does
stand grijpen, en dat de Vergadering, ten then erode, eenige
Gelastigden halt benoemd em met die der Schutterijen en Gewapende Genootschappen, werkzaam to zijn en gezamenlijk de
belangen der Vaderlandsche Vrijheid to behartigen ." (Very olg
op Wagenaar, XI, 30 ) .
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staande hebben door monde van

den President opening gekreegen van de genome
Resolutie ten hunnen opzigte ,

met toesegging van

Extract der gemelde Resolutie ; waar op de President
van de Commissie , R . v a n d e n B o s c h, uit naam
van dezelve heeft versogt om sittende de Vergadering dit Extract to mogen erlangen, ten einde na
examen derzelve alsdan geleegenheid to hebben om
ter deeze Vergadering nog nadere Voorstellen to
kunnen doen .
Door den President geproponeerd, dat alle de Commission door deeze Vergadering benoemd, gehouden
zullen zijn om van hunne verhandelingen speciaal
met de Gecommitteerden uit de Burgergenoodschappen
rapport to doen aan hot Committe , om bij hetzelve,
des nodig bevindende, de Generate Vergadering to
convoceeren ,

is dezelve Propositie geapprobeerd,

en in eene Resolutie van deese Vergadering geconverteerd .
Acte van Verbintenisse op voorstel van
Amsterdam .
Rapport desweegens van bet Committe, met eenige
geconcipieerde veranderingen , - fiat ins e r t i o .
S c h i e d a m neemt hot over .
Brielle eenige klijne woordeljke reflection .
Amsterdam idem, speciaal met invoeging van de
qualificatie van de Regenten ,

to weeten w e t t i g
volgens de Constitut ie aangestelde Regent e n 1, , en instantie met afvraging van belofte van
den Heer Smissaert, als weegens Utrecht in 't Committe sittende, om zo tango de zaaken to Utrecht
niet constitutioneel gereguleerd zijn, zo min eenige

4) Deze invoeging heeft in den tekst der Acte zooals die gepubliceerd is niet plaats gehad .
Bijdr, en Meded . XX.
2
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andere dan de 7 overig gebleevene Utrechtse raaden,
als de nieuw door het yolk aangestelde raaden to
Wijk to laten teekenen .
Na lange deliberatie is de Acte eenvoudig gearresteerd , dog hebben de Heeren van Amsterdam zig
gereserveerd aanteekening in de Notulen deezer Vergadering overeenkomstig hunne bovengemelde remarque , en heeft de Heer A b b e m a zig duidelij k geexpliceerd , zig voor to behouden geene approbatie zo
min der expulsie der 32 Raden nit de Vroedsehap
der stall Utrecht, als de casu quo door de Burgerij
to doene electie van nieuwe Raden, zo lange dit
point niet constitutioneel zal zijn gedecideerd 1 ) .

1) Bij de aanteekeningen van 8 Augustus 178
nog de volgende gequitteerde rekening
„178

bevindt zich

De Wel Edele Heeren

8 Augustus .

Debet aan
Frederik Stoelman.

I

Een middag maaltijt 40 Persoonen
24 vlesse roode wijn a 1 8
.
12 kan selserwater .
10 kan bier
mol(?)suyker, Citroen

.

12

>>

.

Liqueur, Tabak
4 vlesse witte wijn
4 dito moeselwijn

>>

1

.

1 dito rinse wijn

10'
10

1 dry madera wijn
1 vies malga wijn
pen, papier, lak
kelke gebroken

I 200
Voldaan 1 Augustus 178
Frederik Stoelman ."

8
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EXTRAORDINAIRE VERGADERING GEHOUDEN BINNEN
UTRECHT, 13 OCTOBER 178 .

Presentibus
de Heeren Directeuren :

Capellen van de
Marsch
Blok
Cau
Smissaert
Beyma
Palland van Zuithem .

Pit Gelderlan& -- Nijmeegen .

Bronkhorst
Nijvenheim van [Eck
en] Wiel
Nijvenheim van Dorth
Lynden tot Oldenaller
Junr. 1)
Nijvenheim van Bommel 2 ) .
Vermasen gemeensluiden van
Doeleman Nijmegen .
Zutphen . -- Capellen tot Rijsselt .
Veluwe . - Lynden van Oldenaller
Senr. 8)
Zuilen van Nyveld
Senr. 4)
Zuilen van Nyveld
Junr . )

1) Samuel baron van Lynden tot Oldenaller, uit de ridderschap
des kwartiers van Nijmegen (22 April 1782) .
2) Hiermede is Carel Joost v . N . bedoeld, die to Bommel woonde
(vgl. Jaarboeken 1787 blz . 17).
3) Herman Willem Jan, dezelfde die de vorige vergaderingen
bijwoonde .
4) J . H . van Zuylen van Nyevelt, de vroeger genoemde .
) Gerrit Willem baron van Zuylen van Nyevelt (1778) .
12*
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Becking 1) gemeensBouritius
luiden
Tulleken 2)
van
Umbgrove Arnhem .
Rauwenhoff, burmeester
Sels 3), raad
Vitringa 4), secretaris
Arend
Wi Jnen gemeensluiden
H. Vos
Haersolte ), Harderwjk.
(evaerts, Dord,
A. Heshuysen s)
De Lange Haerlem.
Druyvesteyn 7)
Beresteyn
Cau
Delft.
Vredenburg
Hoogeveen
Heldewier
.
Romswinkel Leyden
Vromans 8)

1) Mr. H . S . Becking .
2) Mr. Rutger Tulleken, leengriffier van den Hove (1770 .
3) Mr. Maurits Sels, schepen en raad (1770 .
4) Mr . Herman Hendrik Vitringa, secretaris (1779) .
) Anthony Frederik Robbert Evert baron van Haersolte, heer
van Staveren , schepen en raad (1777) .
) Mr . Adolf Heshuysen, vroedschap (17 7) .
7) Jan Willem Druyvesteyn, vroedschap (178 ) .
8) Mr. Pieter Vromans, veertig (177 ) .
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de Mey 1)
van den Sant Leyden .
heuvel
Abbema
Hovy
van Weede Amsterdam'
de Witt
Bouwens 2)
Slicher 3)
de Lange van Gouda .
Wjjngaarden
den Beer
Cuchenius
Pielat van Schledam,
Bulderen
Hudigh 4)
SchoonHorbagh
Wygaars ) hoven,
van der Eik s)
Sandifort 7) Brielle,
Kruyne 8)
Baert 9)
van der Mie- Alkmaer .
den

1) Mr . Jean Gijsberto de Mey van Streefkerk, veertig (1784) .
2) Mr. Reinier Leendert Bouwens , vroedschap (178 ) .
3) Mr. Jan Jacob Slicher, vroedschap (17 ).
4) Mr . Hendrik Hudig, electeur in 1773, vroedschap in 177 ,
thans regeerend burgerneester .
) Jan Hermen Wijgaers, electeur (178 ), vroedschap (178 ) .
) Mr. Adriaan Dirk van der Eyk, vroedschap (17 7), burgemeester (177 ).
7) Mr . Rocus Sandifort, vroedschap (1780) .
8) Hendrik Kruyne, vroedschap (1781) .
0) Mr. Jacob Baert, heer van Cranenbrouck, vroedschap (1772),
burgerneester (178 ).
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Zeeland.

Utrecht,
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Daey 1)
AlkBucerus 2)
maer .
Riser
Duyvens
EnkEbbenhout huysen .
Blok, loom .
Hottentot 3 )
.
de Leeuw j Edam
Teengs 4) MonnikenBoon )
dam.
1
Koel )
Appel
Meager
PurmeWormer 7)
rende .
van der
Burg 8).
Schorel )
Breekpot 10)
Zirekanter
zee.
Tromp 12)
Lambrechtsen , Vlissingen .
van SenUtrecht .
den 1s

1) Mr . Maarten Adriaan Daey, vroedschap (1782) .
2) Christiaan Stuurman Bucerus, vroedschap (1783) .
3) Cornelis Hottentot, vroedschap (1783) .
4) Jacob Teengs, vroedschap (1784) .
) Jan Minne Boon, vroedschap (1784).
) Cornelis Koel, vroedschap (17 3), burgemeester (17 2) .
7) Jacob Wormer, vroedschap (1778).
8) Syvert van der Burgh, vroedschap (1781) .
9) Claas Schoorl, vroedschap (178 ) .
10) Mr . Francois Breekpot, mad (9780) .
11) Pieter de Kanter, raad (4780) .
12) Mr . J . Tromp , raad (1781).
13) Mr. Johan Frederik van Senden, raad (177 ) .
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Groningen .

183

van Haeften
Strick van Utrecht
Loendersloot 1).
E. Methorst 2) IAmersLBoth Hks, 3) j- foort.
Haantjes 4)
Schii ge
~ k'
van Harinxma
Zeeventoe Sloten ) wouden•
Roorda
Haersolte tot den
Doom ) .
Sloet 7)
Deventer.
Cost s )
absent.

De Notulen der Vergadering van 7 en 8 Augustus
178 geresumeerd en gearresteerd .
L e y d e n remarqueert omtrent het divulgeeren der
laatste periode der Acte van Verbintenisse nopens de
7 eensluidende, teegens de resolutie der Vergadering 9).
1) Mr . Andries Jan Strick van Linschoten, heer van Loenersloot ; eon van de dit jaar door de burgers bijgekozen raden.
2) Mr . Erasmus Methorst, raad (17 0 .
3) Dr . Jacobus Both Hendriksen, raad (1777) .
4) Christiaan Haentjes, raad (1780, thans regeerend burgemeester .
) Jhr . Pieter Edzard van Harinxma thoe Slooten, volmacht van
Lemsterland (1780) .
) Dezelfde die in 1783 een vergadering voor Friesland bijwoonde, en toen volmacht was van Dantumadeel . Na den Doomn
verkregen to hebben, was hij in 178 in de ridderschap van
Salland beschreven .
7) Mr. Coenraad Willem Sloet, in de regeering 17 4.
8) Mr . Willem Herman Cost, in de regeering 1783 .
9) De bedoelde slotperiode , niet in de P o s t afgedrukt , maar
wel achter de M e m o r i e van Capellen van de Marsch (bijlage 40),
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A m s t e r d a m, G o u d a en diverse andere meede
die reflexie .
De Commissie van Directie vorderd bij herhaling belofte van geheimhouding, dewelke bij alle de
Leeden is aangenomen, met reserve alleen van communicatie aan vertrouwde regenten, onder ge lijke belofte .
D e H e e r van H a e f t e n voor Utrecht neemt
dezelve niet aan als met egale reserve van communicatie aan vertrouwde Burgers .
't C o m m i t t

e

proponeerd ,

dat in het vervolg

weegens de verrigtingen van deeze Vergadering niets
zal mogen door den druk gmeen gemaakt worden
als op speciale resolutie van de Vergadering, en
door het Committe, als daar toe speciaal zal worden
gequalificeerd ;
teevens geproponeerd de remarque bovengemeld
van de Heer van Haeften .
Het 1 e point unaniem geresolveerd .
Het 2e point . -- A m s t e r d a m proponeerd dat
de geheimhouding werd uitgesonderd alleen ten opzigte van vertrouwde regenten , onder speciale belofte van geheimhouding ; blijvende dus alleen over
communicatie aan vertrouwde Burgers van zodanige
pointers als door de Vergadering uitdrukkelijk zullen
geeximeerd worden van de geheimhouding .
D o r d proponeerd het geheim overtelaten aan de
prudentie van de Leeden .
S e c r e t a r i s B 1 o k klaagt over multipliciteit van
correspondentie, verzoekt adsistentie .

luidt : „En zijn hiervan gemaakt zeven eensluidende afschriften,
om in de bijzondere Provincien getekent to worden, en verklaaren wij door onze ondertekening op een dezer afschriften, gehouden to willen worden, als of wij alien voorzeide Actens
deezer onderlinge \rerbindtenis ieder afzonderlijk met het onde-schrijven onzer naamen bekrachtigt hadden ."
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't C o m m i t t e proponeerd den Secretaris to qualificeeren om een vertrouwd persoon aantenemen tot
het voeren der correspondents op een salaris van
f 200 to betalen uit het Nationals Fonds en speciaal
uit het aandeel aan deese Vergadering bjj artikel S
van 't reglement gereserveerd .
D o r d proponeerd den amanuensis to salarieeren
met f 300 , mits voor de ordinaris Vergadering de
pointen in de Brieven van beschrijving werden gementioneerd, en zo veel mogelijk ook het voorname
point der extraordinaris Vergadering, als meede de vergoeding der briefporten aan den Heer Secretaris Blok,
Resolutie conform de propositie van Dord .
Hot hoofdoogmerk der Vergadering is : opgaave
van den Staat van het Nationals Fonds en bepaling
van het employ derzelve.
Committe proponeerd
1e opgave van de Cassa.
2e idem van de remarques op hot provisioneel

gearresteerde Reglement .
Nijmegen circa .

Bommel
Zutphen
Harderwijk

.

.

.

.

.

f

2 0.

2 0.

.

,,
,,
,,

1) .

17 .

Arnhem

n

1).

Elburg

„

270 .

Gelderland in 't geheel circa
Dord behalven Hattem z) . f
Haerlem

.

.

.

f 2000 .

000 .
2 00, apart f 4000

3).

1) Niet ingevuld .
2) D . w. z, dat voor de uit Hattem en Elburg gevluchte burgers in Dordt een afzonderlijke collects was gehouden .
3) Zeker een gift van Lestevenon van Hazerswoude, vgl . Ve r v o 1 g
o p Wa g e n a a r, XI blz . 320 noot, en mijn tweeds deel, blz . 2 4 . noot .
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Delft .
.
Leyden .
Amsterdam circa
Gouda .
Schiedam
Schoonhoven .
Bride
Alkmaer
loomn
Enkhuysen
s'Hage
Holland . .

onzeker.
.
•
•
.

.

.
,

.
.
.

.

f 2000 .
• 30000.
2 .
2000 .
187 .
3 0.
00.
•
1)+
n
1) .
• 3200.
f 487 2 2) •

Zirckse circa
f 400
1) .
Ylissingen
Utrecht, nog niets gedaan.
400.
Amersfoort, circa .
• ••
wijk, nog geen plan .
Yriesland nog niets, alleen
Franeker reeds te woer2 0.
den bezorgd
.
.
.
400
Harlingen circa
•
Dokkum
1 0
Overijssel circa . . . • • 2000, nog geen departement als to Almelo .
. . f 39 0 .
[Andere provincien] . . . .
Generaliteit volgens opgaave
van Capellen van de Marsch
00 .
00 .
Breda en Bosch circa . •
212 .
f
H e l d e w i e r als lid van de Commissie van Directie
1) Niet ingevuld .
2) 1k krijg f I2 2 als ik de aparte gift van f 4000 meetel,
antlers f 472 2.
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to Woerden insteert op prompts en efficacieuse voorsieninge .
't Committe brengt vo or de zwarigheeden nopens
hot reglement, als 1°. de Directie op een egale voet
in to rigten, proponeerende daar voor om to resolveren, dat aan de Directie van Woerden words besorgt de gaave 1/2 van hot ingekomene on nog 1/4
van hot geheel.
A m s t e r d am , adviseerende , zegt , dat do boron
Abbema en Van der Hoop goqualificeert zjn door
de Directie van hot Nationals Fonds om met alle
faciliteit to komen in zodanige disposition over geheel
hot in cas zijnde Capitaal, niet alleen volgens don
voorslag van 't Committe tot 3 /4, maar zelfs tot den
laatsten duit toe, dog dat de Directie zig niet kan
ondorwerpen aan eene precise opgave van hun geincasseerde golden aan de Commissie van Directie to
Woerden, als in zo verre zullende subintreren in de
plaats van de Provincials Vergadering, dog bereidwillig zijn om de gemelde Heeron to subsidieeren zo
verre de staat van hun cassa zulks toelaat, ten minste
tot dat 31 4 van hun foods zal zijn geabsorbeerd ; proponeeren verders , om eon commissie to benoemen
ten einde over cone harmonieuse of komst van dit
important point nog heeden eon Rapport to concipieeren , on op morgen ter conclusie to brengen .
Geresolveerd om 3/ 4 to aecorderen , en Commissie
benoemd in handers van de boron C a p e 11 e n t o t
Rijssolt, Govaerts, Heldewior, Abbe ma,
Haersolto tot don Doom .
Geleesen Missive uit de Vergadering van Burger
Corpsen to Dord vergaderd 1), dewelke in handers
gesteld is van de gemelde Commissie.
'1) 1k bon niet in staat den inhoud van dozen brief op to geven .
Noch bij Dumont-Pigalle nosh bij Chalmot of in de Jaarboeken .
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't C o m mi t t e

proponeert of hot Committe niet

eenige voorname Hollandse Departementen zoude
kunnen convoceeren om onder verband van zeekere
contributie, golden op to neemen tot eene modicque
Intrest .
A m s t e r d a m reflecteert of hot niet een groot
nadeel aan de insameling zal toebrengen .
G o u d a proponeert een hypothecatie van goederen
van de Leeden deeser Vergadering .
De Propositie commissariaal gemaakt in handers
van de bovengemelde

Heeren .

Remarque : zoude men ook bj Holland een Request
laten presenteeren door de Gewapende Corpsen om
subsidie P
't C o m m i t t e vraagt hoe hot met de Acte van
Verbintenisse gelegen is en hoe verre gevorderd
met de teekening ?
G e l d e r l a n d : geteekend of zullen heeden nog
teekenen .

Hebben een Lid gewonnen .

D o r d , gaat zeer slegt .
H a e r le m, alle geteekend except Ravens 1) .
D elft , nog niet zeer gevorderd ; hun copie is defect.
L e i d e n, nog ongeteekend om de reflectie nopens
hot engagement van hot Stadhouderschap 2) .

is omtrent deze vergadering to Dordrecht iets to vinden. De
vergadering naar aanleiding van hot gebeurde to Hattem en E1
burg word niet daar, maar to Leiden gehouden (zie de inleiding). Op deze leidsche vergadering moot dan eene to Dordt
gevolgd zijn.
1) Mr . Caspar Jacob Ravens, vroedschap (1748) ; eon overgebleven „achtenveertiger", als Straalman in Amsterdam was .
2) Leiden schijnt hier to kennen to willen geven, dat na hot
gebeurde met Hattem on Elburg de ultra's reeds van schorsing
van Willem V ook als Stadhouder spraken, eon enkele misschien
van zijn afzetting als zoodanig, en dat men daarom met de Acte
als to ematigd bij hen goon eer moor zou inleggen.
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Amsterdam , detailleerd de omstandigheeden zo
als dezelve zjj n .
G o u d a, difhculteiten .
Schiedam, reeds een propositie gedaan tot suspensie van het Stadhouderschap 1).
S ch o o n h o v e n, conform Amsterdam .
B r i e 11 e, heeft nog geen copie, versoekt autentisatie ; Blok offereerd copie to doen toekomen autenticq door zijnen aantestellen amanuensis .
Alkmaer en volgende Leeden versoecken meede
dergeljjke Copien .
't C o m m i t t e communiceert dat een Deputatie uit
de Vergadering van Gewapende Corpsen had kennis
gegeeven van den toestand der zaaken to Delft,
alwaer 't Oranje Corps op denzelven voet als het
Vaderlandse is gelegaliseerd, idem to Delfshaven etc .
Ue Heeren van Delft werden versogt daaromtrent
elucidatie to geeven .
De gemelde Heeren avoueeren de zaak, dog geeven
in consideratie of zulks wel kan belet worden en
dewijl bet alle Burgers zijn, of men wel jets kan
doen, of request praesenteeren, zo lang zij niets
misdoen .
Dezelve Deputatie leevert in Concept Adres aan
H. E, Gr. Mog . ter occasie van bovengemelde legalisatie, versoekende to moogen weeten of deese Vergadering begrijpt dat het praesenteeren van zodanig
request zoude saisonabel weesen .

1) De bedoeling schijnt mij , dat reeds in de schiedamsche
vroedschap zulk een voorstel was gedaan, of een hiertoe strekkend request door het schiedamsche vrijcorps was aangeboden?
Dit zou dan hieruit blijken ; uit gedrukte bronnen was het mij
niet bekend . De hollandsche vrijcorpsen-vergadering stelde den
eisch pas in 1787, zie de inleiding .
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Blok communiceert meede de slegte omstandigheeden in den Briel volgens Missive 1) .
Dord conform ; Delft ut supra .
D e 1 f t nader expliceert dat alle de berigten door
het Committe [dienen] bijeengebragt to worden, om
dan daar van een detail aan den Souverain to doen
toekomen ; en to tragten bjj Holland daar teegens
efcacieuse voorsieninge to doen .
L e i d e n, conform .
Amsterdam, met Dord .
G o u d a, verlangt praeadvis van het Committe .
S chi e d am, idem, en wilde wel, dat er in Holland geene Corpsen geadmitteerd wierden als door
de Staaten .
B r i e 11 a versoekt geene demarche voordat alles
gepraepareerd zij .
C e t e r i cum Dord en Amsterdam . .
z e e1 an d, klagen over de omstandigheeden, dog
een domestique zaak .
U t r e c h t, idem, dog vinden geen zwarigheid to
declareeren dat het tijd is om toetetasten .
Resolutie : Committe spreeken met de Deputatie
van (ewapende Corpsen , ad referendum eras .

G'ECONTINUEERDE VERGADERIN( IN UTRECHT,
14 OCTOBER 178 .
't Committe doet Rapport weegens de taken to
Delft en Briel, proponerende een request door de
respective Minderheeden der Regeering aan de Staaten
van Holland , en speciaal klagten teegens den Stad4) Den Briel was gaandeweg een prinsgezind broeinest geworden
voor Zuid-Holland ; er werden antipatriotsche blaadjes en boekjes
gedrukt enz .
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houder van den Bailluw an Brielle , zi}nde den afgezetten Stadhouder van den Bailluw van Rhijnland 1).
A l l e d e L e e d e n conform .
't C o m m i t t e doet Rapport over de beide proposition van Amersfoort en Wijk, voorslaande eon adres
door de Steeden Utrecht, Amersfoort en Wijk aan
de Staaten van Holland om de Provintie van Utrecht
to ontlasten van de Troupes .
(elderland conform,
Dord reflecteert, dat men dan reciproquelijk zal
vergers, dat de Provintie van Holland deszelfs tronpes
to rug laate trekken, en dus de stall Utrecht aan
invasie geegponeerd.
L e l d e n conform 't praeadvis .
Amsterdam distingueert tusschen militie en gewapende Burger Corpsen en dat Utrecht zoude kunnen
blijven bewaard door de laatste als vrijwillige Burgers
die zig met hunne moods Burgers vereenigd hebben
op de gronden der Unie ; geevende verders opening
van de propositre, dewelke deezer dagen in Holland
van weegens Amsterdam zal gedaan werden, om
Commissarissen to benoemen tot assopiatie van de
verschillen tusschen de respective Provintien, om
voortekomen de tusschenkomst der Vreemde Mogendheeden in de Nationals Verschillen 2).
U t r e c h t declareert zig duidelijk dat de stall en
Burgerij goons mediatie zal aanneemen voor zo verre
het steedelijke aangaat, declarerende de Heer van
Haeften volmondig dat de Burgerij nimmer zal to
1) Mr . C. C . Brender a Brandis, die in 178 door Van der Does
van Noordwijk, baljuw van Rijnland, had moeten ontslagen worden
op aandrang van Leiden, omdat hij eenige gevangenen door de
stall been had doers begeleiden door dragonders, zonder permissie
to vragen aan de Stadsregeering. Zie over doze zaak R e s o 1 .
Holland 178 , passim.
2) De propositre is gedaan 2

October 178 .
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permoveren 4jn om een eenig Lid der geremoveerde
Raden wederom aan to neemen, en vervolgens dat
zj ten sterkste insteeren dat bet Hollandse Cordon
werde gecontinueerd , en de Burger Corpsen in werking gehouden ,

dewijl antlers de Staaten die to

Amersfoort vergaderen hunne geweldenarijen zodanig
zullen vermeerderen, dat de Burger oorlog volstrekt
onvermijdeljk zal worden,
Resolutie : om de beide steeden to laten overleggen
met de stall Utrecht, hoedanig diergeliik adres interigten .
Nopens het ontstane different in de stall Wijk,
heeft het Committe niets kunnen uitvoeren, vermits
geene Heeren van diverse opinien in loco waren 1 ) .
De Heeren C a p e 11 e n t o t

R jj

s s e 1 t en verdere

Gecommitteerdens doers rapport nopens den voorslag
tot dispositie over nog

1/ 4

van de Nationals Cassa .

Fiat insertio Rapport .
Conclusie met bet Rapport, met sterke instantien
van Dord om dog door dadeljjke en considerabele
inteekeningen door de voornaamste en rijke Leeden
in Holland de zaak der vrijheid to sustineren .
De Heeren C a p e 11 e n t o t R ij s s e 1 t en verdere
(ecommitteerdens doers Rapport nopens den voorslag
van 't Committe om een negotiatie to formeren . -Fiat insertio .
Resolutie gesuspendeerd, en de Vergadering voor 1 /4,
uur gedissolveerd, om dan aan 't Committe optegeven
hoe veel elk in een Negotiatie zoude willen deelneemen .

1) Welk geschil de wijksche patriotten thans verdeeld mag hebben is mij niet gebleken ; we!, dat Wijk in dezen tijd ongenoegen had met de stall Utrecht (vgl . J a a r b o e k e n 178 , blz .1 2 ) .

MONSIt NORE GARAMPI IN HOLLAND
IM JAHRE 17 4
MITTEILUNG VON

FR . VON WEECH .

Den Gegenstand dieser kurzen Mitteilung bilden
einige Blatter aus den Aufzeichnungen des Monsignors Garampi uber die Reise, die er im Jahre
17 4 als Begleiter des damaligen Nuntius in der
Schweiz, spateren Kardinals Oddi nach Deutschland
unternahm , zunachst zur Vertretung des papstlichen
Stuhles bei der wahl and Kronung des Erzherzogs
Joseph zum Romischen Konig, sodann zur Beilegung des Streites zwischen dem Domkapitel von
Speyer and dem Domdekan Grafen August von
Styrum , dem spateren Furstbischof von Speyer . Die
Reise nahm die Zeit vom Februar bis Oktober 17 4
in Anspruch . Der angefi hrte Streit machte verschiedene Phasen durch, es warden Berichte nach
Rom geschrieben, auf welche oft geraume Zeit die
Antwort abgewartet warden musste . Diese Geschaftspausen benutzte Garampi zu verschiedenen Reisen,
die er teilweise im Interesse der Curie unternahm
ich brauche dabei nur loran zu erinnern , loss
in den Speyrer Streit die Frage der Appellation an
den papstlichen Stuhl hereinspielte and loss gerade
damals die kirchlichen Kreise in Deutschland durch
das Erscheinen des ,,Febronius" sehr erregt warm,
Bijdr. en Meded . XX.

I3
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dessen Verfasser zu ermitteln Garampi

gelang --

wahrend andere Reisen lediglich zu seiner Orientierung auf den verschiedenen Gebieten dienen sollten .
Hierzu gehorte der Ausflug, den er von Koln aus
nach den Niederlanden maehte .
Es war nieht das erste Mal, dass Garampi diese
Gegenden besuchte .
Jahren

17 1-- 3

Schon fruher, als er in den
einen

langeren Aufenthalt in

Deutschland genommen hafts, dessen llauptzweck
die Visitation des Reichsstiftes Salem 1 ) gewesen war,
hafts er einen grossen Teil von Deutschland, die
Schweiz, Frankreich and such die Niederlande bereist .

Der Bericht uber diese Reise ist von seinem

Sekretar, Callisto Marini, selbstverstandlich im vollen
Einvernehmen mit Garampi and sicker auf Grund
seiner Direktiven , verfasst and nach der im Nachlass Garampis im Vatikanischen Archiv auf bewahrten
Handschrift im Jahre 1889 von Don Gregorio Palmieni veroffentlicht worden ~) .
Auch das Manuscript uber die im Jahre 17

4

unternommene zweite Reise befindet sick im Vatikanischen Archiv, and ich habe wahrend meines
Aufenthaltes in Rom i . J . 189
lassen .

sine Abschrift machen

Der Bericht uber diese zweite Reise ist von

Garampi selbst verfasst .

wahrend Marini von ihm

stets in der dritten Person spricht, fuhrt Garampi
sick in dem zweiten Berichte selbst redend em

.

Ich habe - als Neujahrsblatt der Badischen Historischen Kommission fur 1898 3) -- Auszuge aus bei-

1) Salem oiler Salmansweiler im bad . Bezirksamt Uberlingen .
2) D . Gregorio Palmieri, Viaggio in Germanic, Baviera, Svizzera, Olanda a Francis compiuto negli anni 17 1-17 3 . Diario
del Cardinals Giuseppe Garampi . Roma Tipografia Vaticana 1889 .
XXII . 328 S. gr . 8° . (Die auf Holland bezuglichen Aufzeichnungen
stehen auf S . 180-213.)
3) Heidelberg, Carl Winters Universitats-buchhandlung . 1898.
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den Berichten, welche sick auf die Bereisung der
rheinisehen Lande vom Bodensee an bis Dusseldorf
herab beziehen, veroffentlicht .
Im Naehstehenden lege ich die Aufzeichnungen
a arampis uber semen z w e i t e n Aufenthalt in Holland vor, der die Zeit vom 2, bis 17 . Juni 1784 in
Anspruch nahm . Am 17 . verliess er Holland, um
lurch die osterreichischen Niederlande nach Deutschland zuruckzukehren.
Conte Giuseppe Garampi -- 1 72 in Rimini geboren -- war 1 7 7 Ronconis Nachfolger als Prafekt
des Vatikanisehen Archivs geworden, and es ist bekannt, welches Verdienst er sich um die Ordnung
and Verzeichnung dieses Archivs erworben hat .
Mehrfach zu diplomatischen Missionen verwendet,
trat er 1772 vollstandig in die diplomatisehe Laufbahn uber, wurde Nuntius in Warsehau, 2 Jahre
spater in Wien . 1 78 zum Cardinal erhoben, starb
er in Rom, wo er seitdem semen Wohnsitz hatte,
im Jahre 1792.
Garampi war emn Mann von grosser and ausgebreiteter Bildung ; soweit es im Rahmen der Ideen
and Verpflichtungen eines hohen Wurdentragers der
romischen Kirche moglich war, unbefangen in der
Beurteilung von Mensehen and Dingen, erftillt von
lebhaftem Interesse fur die Verhaltnisse and Zustande
fremder Volker, wean er ihnen auch innerlich ganzlich fremd gegenuberstand . Er hatte emn offenes
Auge fur alles , was in semen Gesiehtskreis trat . Es
ist begreiflich , dass die kirchlichen Verhaltnisse ihn
ganz besonders interessierten . Er war emn grosser
Freund der Jesuiten, was schon der Umstand beweist, dass er als Kardinal seine Wohnung im Collegium Germanicum aufschlug and sie bis zu seinem
Toile beibehielt.
Was ich aus seinem Reisebericht mitteile , gebe
13*
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ich ohne Commentar, ohne Kritik , such ohne den
Versuch der Richtigstellung etwaiger Irrthumer, da
ich den Overt dieses Reiseberichtes im wesentlichen
darin erblicke , mitzuteilen , was emn Mann wie Garampi der Aufzeichnens wurdig fand . 1 )
F, v . W .

Venerdi l . Giugno, partii eel Sigr Canonico Gio .
Giulio Berna di Locarno z) cells diligenza ordinaria
da Colonia alle ore 4 dells matting, essendosi pagati
fiorini
e kr . 3 per persona per tutto it viaggio
fine a Nimega . Essendosi viaggiato anche la notte
Si giunse a Nimega a ore 4 del giorno seguente . Ci
fu avvertito the pel ritorno da Nimega a Colonia si
pagano 8 fiorini et 14 soldi a tests . Nel passare
per Santen 3), prima di giungnere a Clever 4), ci fu

Vrijdag 1 Juni vertrok ik om vier uur 's morgens met
de gewone diligence nit Keulen, in gezelschap van den Heer
kanunnik Giovanni Giulio Berna uit Locarno ; wij hadden
voor de gansche refs tot Nijmegen elk fl . kr . 3 (vooraf)
betaald . Den nacht doorreizend, kwamen wij den volgenden dag to vier uur to Nijmegen . Ons word modegedeeld, dat men voor de terugreis van Nijmegen naar
Keulen 8 fl. en 14 st . per persoon betaalt . Teen wij , op
weg naar Cleef, door Xanten reden, vertelde men ons,

1) Daar hot Italiaansch ten onzent niet algemeen bekend is,
heeft lief bestuur gemeend eene Hollandsche vertaling aan Garampis tekst to moeten toevoegen . Eene vriendelijke hand maakte
zich verdienstelijk door hot leveren daarvan .
2) Uditore der Nuntiatur in Koln.
3) Xanten, Stadt im Regierungsbezirk Diisseldorf .
4) Clove, Stadt im gleichen Regierungsbezirk .
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essersi trovato nei mesi addietro un copioso

tesoro di monete di oro antiche . Ii Sigi' Vonck poi
mi disse in Nimega, averne egli veduto alcune colla
inscrizione : Dna ma Galla Placidia a colla epigrafe

Vot . XX, mull . XXX.

Cosa' assai notabile se non

anche singolare in una Imperatrice .
Nell' entrare nel paese di Cloves gia s'incomincia
a vedere la campagna pit brillante e i villaggi e
citta pit eleganti the in Germanic ,

e the

gia

si

accostano al gusto Ollandese .
Nimega

e citta

non motto grande , situata parto

in collina, a percio di aria sottile, cot flume Wael,

ch'e
1

un braccio del Reno ,
mils abitanti, dei quail

al flanco . Conta circa
mils in circa saranno

cattolici sotto la giurisdizione del Vescovo di Ruremonda .

II culto pero della religions

e

privato . Fui

a una chiesa ut ciata dal Padri Agostiniani, the

dal er in eon der vorige maanden een rijke schat van
oude gouden munten was gevonden . De Heer Vonck to
Nijmegen deelde mij later mode, dal hij or songs van
had gezien met dit randschrift : D n a n r a G a 11 a P 1 ac i d i a en met hot opschrift : V o t . X X, m u l t . XXX .
Jets dal vrij merkwaardig, zoo niet zonderling mag heeten
voor eon keizerin .
Zoodra men hot land van Cleef binnenkomt, beginners
de velden een glanziger tint to verkrijgen, dorpen en
steden er sierlijker uit to zien dan in Duitschland en
moor tot den Hollandschen smack naderend .
Nijmegen, goon heel groote stall, ligt gedeeltelijk op
heuvelen, daardoor is de lucht er niet zwaar ; de rivier
do Waal, een arm van den Rijn, stroomt or tangs . De
stall tell ongeveer 1 ,000 inwoners , waaronder omstreeks
,000 Katholieken die onder de jurisdictie van den bisschop
van Roermond staan. Maar zij hebben goons openbare
godsdienstoefening . 1k bezocht or eons kerk, waar de
dienst wordt waargenomen door Vaders Augustijnen die
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quivi vivono in abito secolare .
Allogiammo all'
osteria del Svvan (Cigno) sulfa piazza . Fui a trovare it Sig . Vonck in casa del Sig . Vermer , suo
cognato, segretario dells citta ; a it detto Vonck ml
condusse a girare per tutta la citta. Vedemmo ii
palazzo pubblico , in una di cui galleria sono incastrate nel muro le inscrizioni antiche Romans a li
bassirelievi trovatisi in queue vicinanze . Fuori dells
ports detta Pes .Romanus trovansi per l'ordinario
mope simili antichita.
In una stanza del palazzo, in cui fu tenuto ii
congresso per la pace del 1 78, sono i ritratti di
tutti gli ambasciatori a ministri the v'intervennero .
Uno di essi a in abito nero ecclesiastico, con croce
sul petto , e col collars a deux rabats . Si mostra
questo ritratto come di Monsignor Bevilacqua, Nunzio
Pontificio , ma oltre the l'abito non conviene a quello
di un Patriarca com'era Monsignor Bevilacqua, osser-

in hot gewone leven eon wereldlijk gewaad dragon . Wij
logeerden op de markt in do herberg D e Z w a a n . Ik
bracht eon bezoek aan den Heer Vonck ten huize van
zijn bloedverwant den Heer Vermeer, secretaris der stall ;
doze Vonck leidde mij de gansche stall rood. Wij bezichtigden hot stadhuis ; in eon van zone galerijen zijn
in eon muur gevat de oude Romeinsche opschriften en
bas-reliefs, welke men in die buurten gevonden hoeft .
Gewoonlijk worden veel dergeljjke oudheden gevonden
buiten de poott, die Pes Romanus genoemd wordt .
In sono zaal van hot stadhuis, waarin de samenkomst
word gehouden voor den erode van 1 78, bevinden zich
de portretten van alle ambassadeurs en ministers die or
tegenwoordig zjn geweest . Eon hunner draagt eon zwart
geestelak gewaad, met eon kruis op de borst en eon
kraag ~a deux rabats" . Pit portret wordt aangewezen
als dat van Monsignors Bevilacqua, pauselijk nuntius ;

Bij Van den Bergh, Nijmeegsche Bijzonderheden p. 7
leest men het volgende
„Twee opschriften vroeger in de Hezelpoort gemetseld ;
het eene met de woorden : Hue u s q u e j u s S t a u r i a e,
wat verschillend verklaard wordt, en het andere : H i c
p e s i m p e r i i, hier is de voet des rijks . - In het
Cartularium van het 0 . B . gasthuis a° 14 7 vermeld
pecia terrae , sits inter monte m dictum d i e R o e m s c h e
v 0 e t, gelegen digt voor de Hezelpoort" .
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vai che essendovi it ritratto dal Straetman , Ambasciatore Cesareo, mancherebbevi quello dal Vescovo
di Gurch, che, se ban mi ricordo, era it 1 ° . Ambasciatore Cesareo 1 ) . Sicche io credo che quello sia
piuttosto it ritratto di questo Vescovo che dal Nunzio
Pontificio .
Nell' ingresso dal palazzo vedesi una gran campana di legno, che solevasi appendere in altri tempi
al collo degli adulteri , e una grossa collana con due
gran testicoli pendenti , che facevasi portare dalle
donna adultere .
Nella chiesa principals, gia dedicata a S . Stefano,
che a grande, havvi it sepolcro di Catherina di Bourbon gia moglie di . . . . Nassau 2 ) .

maar behalve dat de kleeding niet overeenkomt met die
van eon Patriarch, zooals Monsignor Bevilacqua was,
merkte ik op, dat, terwijl hot portret van Straetman,
ambassadeur des Keizers aanwezig is (daarentegen) outbroken zou dat van den bisschop van Gurck, die, ale
ik mij wel herinner, eerste ambassadeur des Keizers
was . Zoodat ik geloof, dat dit (portret) ear dozen bisschop
dan den pauselijken Nuntius voorstelt .
Bij hat binnenkomen van hot stadhuis ziet men eene
groote houten klok, die men eertijds overspelers aan den
hale placht to hangen en cone dikke halsketting met
twee groote of hangende ballen, die men overspelige
vrouwen list dragon . In de groote hoofdkerk, eertijds gewijd aan Sint Steven, bevindt zich hot graf van Catherine
van Bourbon, indertijd gemalin van
Nassau .

1) Theodor Heinrich Graf Stratman, Kaiserlicher Hofkanzler,
and Johannes von Goes, seit November 1 8
von Gurk .

Cardinal, Bischof

2) Katharina von Bourbon , gest. 14 9, Gemahlin des Herzogs
.doff von Geldern,
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La citta a assai bone fortificata ; ma per bon
presidiarla ha bisogno almeno di 18 mils uomini .
Sul tolls piu alto dells citta a bordo dal flume
e un' antics rocca, the credesi quells stessa the fu
costrutta da Carlo Magno 1 ) .
Circa it 1747 fu fatto un decreto o dalla citta di
Nimega o dai Stati di Gheldria, the non si possono
piu ammettere in avvenire dei cattolici per cittadini .
Cosa the non solo fa torto alla nostra religions, ma the
e eziandio contraria ally buona politics dal commercio .
Credesi the tutta quests isola the e formats dal
wael e dal Reno sia 1'antica vera Batavia. In fatti
qui vicino a Nimega e un certo distretto the tuttavia dicesi Bettavven 2 ) .

De stall is vrij good versterkt , maar, zal hot garnizoen
voldoende zijn, dan heeft men ten minste 18,000 man
noodig . Op den hoogsten heuvel der stall aan den zoom
der rivier staat eon oud kasteel, naar men meant, door
Karel den Groote gesticht .
Omstreeks hot jaar 1747 is, of door de stall Njmegen
of door do Staten van Gelderland , eon besluit genomen
dat in hot vervolg goons katholieken tot hot burgerrecht
zullen worden toegelaten . Jets dat niet alleen onrechtvaardig
is tegenover omen godsdienst, maar bovendien strijdig
met eene goods handelspolitiek .
Men houdt hot er voor dat dit gansche eiland , gevormd
door waal en Rijn, hot eigenlijke oude land der Bataven is .
Inderdaad is her in de buurt van Nijmegen eene streak
die overal B e t t a w e n (Betuwe) genoemd wordt . De dili4) von dam grossen romanischen Schlosse, welehes an Stelle
der von Einhard mit dam Palast zu Ingelheim verglichenen
Karolingischen Pfalz stand and von Garampi noch gesehen wurde,
sind haute nur noch sparliche Rests vorhanden, Es wurde lurch
die Franzosen zerstort and 479 abgebrochen .
2) Es ist wohl die Betuwe, das Land zwischen waal and Rhein,
gemeint .
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La diligenza parte da Nimega la matting a
ore,
per Mastricht o slit Venlo it lunedi e giovedi, per
Colonia domenica, lunedi, mercoledi, giovedi e venerdi .
Alli 3 . domenica dopo la messa si parti per barca
a vela da Nimega per R o t t e r d a m ; siccome it vento
fu sempre contrario , cosi non si giunse a Rotterdam
the lunedi alle 3 in 4 ore, viaggio the con altro
tempo suol farsi in 10 o 12 ore . Si passo Viel,
Bommen e Gorcum l), piccola citta, indi sotto Dordrecht , ch'e 3 ore distance da Rotterdam .
In Rotterdam fui a trovare it Sig . Van Strenacker,
console di Spagna, presso del quale pranzammo la
matting seguente . Si alloggio all' albergo cattolico
del Cignale (Svvjns)
i
alla piazza dov'e la status di
Erasmo .
V

gence vertrekt van Nijmegen 's morgens om zes uur, naar
Maastricht of Venlo op Maandag en Donderdag, naar Keulen
op Zondag, Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag .
'S Zondags om drie uur na de mis vertrokken wij
van Nijmegen per zeilschip naar Rotterdam . Daar wjj
voortdurend tegenwind hadden, kwamen wij eerst 's Maandags tusschen 3 en 4 uur to Rotterdam ; een tocht dien
men onder andere omstandigheden in 10 a 12 uur
pleegt to volbrengen. Wij voeren voorbij Viel (1. Tiel),
Bommen (1 . Bommel) en hat stadje Gorkum, vandaar
onder Dordrecht langs dat op drie urea afstands van
Rotterdam ligt . In Rotterdam ging ik een bezoek brengen
aan den Heer van Strenacker, consul van Spanje, bij
wien wj den volgenden morgen hat middagmaal gebruikten .
wj logeerden in hat katholieke logement H e t w i 1 d e
z w ij n op hat plain waar hat beeld van Erasmus staat .

1) Viel ist unzweifelhaft aus Tiel, Stadt am rechten Waalufer,
verschrieben oiler verhort . Bommen ist sicher Zalt-Bommel .
Gorcum wird such haute noch die Stadt Gorinchem an der Mundung der Linge in die Merwede genannt .
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Quests citty parmi la piu deliziosa dell' Ollanda .
L'aria v'e sane . I gran canali dells Mosa introducono qualunque aorta di gran bastimenti dentro la
citty . Le strade e i canali sono diritti, ban incrociati, con quantity di ponti levatoi, disposti con
ottima simmetria a prospettiva, a the dell' uno e
dell' altro lato hanno un arco posticcio di legno
verniciato di bianco the rassomiglia it marmo . Ii
popolo a assai frequents . Da per tutto trovansi
artisti a botteghe di mercanzie, essendoche to spaccio e non solo per use dells citty, ma anche per
la navigazione a commercio estrinseco a orientate .
Benche la citty non comprendra per avventura 40
mils abitanti, pure la mediocre sue estensione la
fa comparire assai piu piena di popolo a di negozianti di quello sia Amsterdam a motto piu deli'
Hays .
Vi sono circa 8 mils Cattolici a due chiese di

Dit schjnt mij de aangenaamste stall van Holland . De
lucht is or gezond . De ruime grachten die uit de Maas
hear water kr jgen, makers hat voor allerhande groote
vaartuigen mogel jk in de stall to komen . De straten en
grachten z jn recht, staan goad hacks op elkander en
toonen tat van ophaalbruggen , die voortreffel jjk z jn geplaatst met hat oog op symmetric en perspectief en die
ears weersz jden een looze bong hebben van wit vernist
hout dat op warmer gelijkt. De bevolking is yr j talr jk .
Overal vindt men werklieden en pakhuizen, aangezien or
handel gedreven wordt niet alleen met hat oog op de
stall, maar ook op de scheepvaart zoowel de vaart op
hot buitenland als die op de Oost. Hoewel de stall
misschien nog geen 40,000 inwoners telt , doet hear matige
omvang hear vrij wet volley met yolk en handelaars
schijnen den Amsterdam en veal volley den Den Haag .
Er z jn ongeveer 8000 katholieken ei twee zeer mooie
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(iansenisti assai belle . In una di ease risiede it
vescovo di Deventer . Parroco di una Belle mode
sime a it fratello dal Sigr . Haan , medico dells torte
di Vienna .
Vi sono chiese pubbliche degl' Inglesi , cioe episcopali, dei Scozzesi, cioe presbiteriani, dei Francesi,
cioe Ugonotti , e degli Ebrei .
Sono anche in citta molti Anabattisti, uno dei
quali a it Sig . Bisschop , mercante Mennonite, the
ha una Belle piu insigni raccolte di rarita, the sieno
in Ollanda, tauto in pitture the in core naturali e
altre singolarita .
Vidi in un magazzeno it mercante Osy, uomo di
balsa condizione, cattolico, the colla sue industria
e divenuto uno dei piu ricchi . Egli a stato nobilitato dells Imperatrice Regina 1), ells quale in occa-

kerken der Jansenisten . In eon der beide resideert de
bisschop van Deventer . De pastoor van eon dezer kerken
is de brooder van den hear Haan, lijfarts van hot hof
to weenen . Er zijn openbare kerkgebouwen van de
Engelschen, namelijk Episcopalen, van de Schotten, nl .
Presbyterianen, van de Fransehen, nl . Hugenooten, en van
de Joden . Er zijn hier ook veal Anabaptisten ; under hen
is de hear Bisschop, eon Doopsgezind handelaar, die eon
van do beroemdste verzamelingen van zeldzaamheden in
Holland heeft, zoowel schilderjjen all natuurkundige voorwerpen en andere merkwaardige taken . In eon magazjjn
tag ik den koopman Osy, iemand van lage afkomst, eon
katholiek die door eigen inspanning eon der rijksten
[van de stall] geworden is . De Keizerin, wie hj bij golegenheid van den oorlog aanzienlijke geldsommen heeft
geleend, heeft hem in den adelstand verheven . Ook is

4) Maria Theresia .
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sione dells guerra ha prestato Somme considerabili
di denaro . Egli a anche in Rotterdam sub agents .
La chiesa principals gia di S . Lorenzo a assai
vasta, di Gotica architettura. In tutti questi paesi
vedonsi chiese di simil forma altissime a vaste,
the fanno ben conoscere , in qual fibre sia stata
altre volts la religions cattolica in questi paesi, e
quanto fossero ricchi per innalzare tanti edifici a si
magnifici .
Dopo the i Gesuiti furono cacciati loll' Ollanda 1 ),
la loro chiesa, ch'e assai bells a con tre ordini di
gallerie per comodo del popolo e stata data ai Minori
Osservanti Riformati o Francescani . Sull' altar maggiore v'e anche to stemma del nome di Gesu . Hanno
pero i Gesuiti conservato it possesso di una casa
annessa, dove tuttavia dimora it P . Tomassen, Gesuita, the vi tiene un privato oratorio per alcuni

hij Haar agent to Rotterdam . De hoofdkerk, eertjjds aan
Sint Laurens gewijd, is in Gotischen trant gebouwd en
vrij ruim . Overal in deze streken ziet men derge1 jke
zeer hooge, ruime kerken, waaruit men wel kan opmaken,
hoe bloeiend de katholieke godsdienst eertjjds in deze
landen is geweest en hoe rijk zijne beljjders dat zij zoo
groote en zoo prachtige gebouwen konden stichten .
Nadat de Jezuieten uit Holland verjaagd waren, is hun
kerk, die zeer fraai was en drie galerijen boven elkander
had ten gerieve van het yolk, geschonken aan de Minderbroeders Observanten of Franciscanen . Op het hoofdaltaar
is nog het teeken van den naam Jezus . Een belendend
huffs is nog in het bezit der Jezuieten gebleven ; char
woont nog steeds de Pater Jezuiet Tomassen, die er voor
eenige weinige penitenten een particuliere bidplaats houdt .

1) Tm Jahre 1707 .
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pochi suoi penitents . I Ballivi dells citta chiudono gli
occhi e tollerano la di lui permanenza .
La citta e divisa in vecchia a nuova . La gran
strada detta Hochstratt, ch'e lunghissima, unisce
Tuna all' altra, ell a nel sito piu eminence dells
citta .
Parts ogni matting alle
ore la diligenza per
Mardick 1 ) a Anversa, dove si puo giugnere la sera
alle ore 9 . Si pagano 9 fiorini a tests . Ma dalla
meta del mere di Ottobre fino alla primavera la diligenza non a pill praticabile .
Martedi . partimmo alle ore 2 dopo pranzo in
bares, a alle 4 giugnemmo a D elf t . Ci fermammo
ivi fino alle
. La piazza, dov'e it palazzo pubblico e la chiesa principals , gig di S . Vito , e
assai vaga . Sul campanile v'e un carillon, ch'e
it piu armonioso di tutti quests paesi . La suonata

De stedeljjke Overheid last zijn verb1 jf aldaar oogluikend
toe . De stall is verdeeld in eene oude en een nieuwe
stall . De hoofdstraat, Hoogstraat geheeten, die zeer lang
is, verbindt hot eene deel der stall met hot andere en
ligt in hot hoogste deel der stall .
Iederen morgen to

uur vertrekt or eene diligence

naar Mardick (l . Moerdijk) en Antwerpen, waar men des
avonds to 9 uur kan aankomen . Men betaalt voor die
refs 9 gulden per hoofd. Maar van half October tot den
aanvang der lento is de diligence niet to gebruiken .
Dinsdag den vjfden vertrokken wij na hot middagmaal
om 2 uur to scheep en kwamen om 4 uur to Delft . Wj bleven
daar tot half zes . Er is eon zeer moos plein , waarop hot
stadhuis en de eertijds aan Sint Vitus gewijde hoofdkerk
staan . Op den toren is hot meest welluidende klokkenspel
van al doze landen . Hot luiden der klokken duurt elk

i) Moerdijk .
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d'ogni ora dura circa mezzo quarto d'ora , ell e
assai bells.
Seppi the uno dei magistrate di Delft a nascostamente cattolico . In un altra chiesa vi sono i due
famosi depositi del Principe di Oranges, e dell' Ammiraglio Tromp, descritti da tutti i viaggiatori.
I Gesuiti hanno qui conservato it possesso di una
casa a oratorio privato, dove dimora it P . Oven Gesuita .
Prima di giugnere a Delft v'e una campagna di
terra bianca, di cue formasi la majolica, the fabbricasi presso a quests citta, a ch'e la migliore di
Ollanda.
Da Delft all' Haya si va in ora 12 . Alle sponde
del canale sono continue file doppie di alberi, the
formano bellissimi viali .
All' Haya alloggiai in un albergo cattolico di Mr .
Hausemont all' insegna de drie haasjes, cioe dei tre
lepri, alle stalle del Principe di Oranges presso la
piazza.

uur ongeveer een kwartier en is heel mooi . Ik vernam
dat een der Delftsche vroedschapsleden in 't geheim katholiek is. In een andere kerk zjjn de twee beroemde praalgraven van den Prins van Oranje en van den Admiraal
Tromp, die door alle reizigers beschreven zijn . De Jezuieten
zjn hier in hot bezit gebleven van een huffs en afzonderlijk
bidvertrek, waar de Pater Jezuiet Oven woont .
Vobrdat men aan Delft komt , ziet men een veld van
witte aarde, waarvan de majolica gemaakt wordt, die
men in doze stall verwerkt en die de beste van Holland
is . Van Delft kan men in 1'/2 uur Den Haag bereiken .
Langs de oovers van de vaart staan onafgebroken dubbelrijen van boomers, die uiterst fraaie lanen vormen .
In Den Haag logeerde ik in een katholiek logement van
Mr Hausemont, waar d e d r i e h a a s j e s uithangen , dicht
bij de stallen van den Prins van Oranje en hot Plein .
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Fui a trovare it P . Van der Meer, capellano dell'
ambasciatore di Spagna, (esuita, the quivi abita
con due altri suoi colleghi, cioe it P . Camba a it
P . Van Langhenoven .
Vidi it Sig. Van der Mieder, segretario degli Stati
di Ollanda, it Marchese di Puente Fuerte, ambasciatore cattolico, l) a it Barone di Reischach, ministro
Cesareo . L'avvocato De Roy , cattolico a uno dei
pill dotti a stimati all' Haya . Conobbi presso l'ambasciatore di Spagna un canonico di Siviglia, venuto
in Fiandra per fare le prove dells sue nobilta, discendendo egli dalle Fiandre . Mi disse , the in Spagna
niun capitulo esigge prove di nobilt~, in vigore di statuti ; ma the in aleuni capitoli a costume the si facciano .
Presso 1'Haya a la Maison du bois del Principe
di Oranges . 11 palazzo non a ne grande, ne molto
hello , eccetto nella sale, dove sono alcune pitture
Ik ging Peter Van der Meer opzoeken , kapelaan van den
Spaanschen ambassadeur, een Jezuiet die dear woont
met twee zjjner college's, Peter Camba en Peter Van
Langenhoven . lk zag den beer Van der Mieden, secretaris
der Staten van Holland, den markies van Puente Fuerte,
katholiek ambassadeur en Baron van Reischach, keizerlijk
gezant . De katholieke advocaat De Roy is een der geleerdsten en hoogst geachten in Den Haag . Bij den Spaanschen ambassadeur maakte ik kennis met eon kanunnik
van Seville, die near Vlaanderen gekomen was om bewijsstukken van zijn adeldom to verkrijgen, dear hij
of komstig was uit Vlaanderen . Hij zeide mij , dat in
Spanje geen kapittel krachtens zijne statuten bewijzen van
adeldom eischt ; maar dat men bet in eenige kapittels
pleegt to doen . Dicht bij Den Haag is hot Huis ten
Bosch, toebehoorend aan den Prins van Oranje . Hot
paleis is nosh groot nosh bijzonder schoon, uitgezonderd
1) Der Spanische Gesandte .
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di Rubens 1 ) . Ma assai delizioso e it bosco , che to
circonda, ben diviso in molti viali, ornati nelle incrociature a nei capi da statue di marmo .
II Principe di Oranges 2 ) fete la prima volts due
mesi sono la sua professions di fede , accostandosi
ally tens dei Riformati . Egli a assai serio a di
pochissime parole . Dicono pero che tolls persons
sue domestiche a di sua confidenza si rallegra e

de zaal waarin eenige schilderijen van Rubens zjjn . Maar
liefeljjk is het bosch er omheen, verdeeld in vele lanen
die aan de kruis- en eindpunten met marmeren standbeelden versierd zijn . De Prins van Oranje heeft twee
maanden geleden voor het eerst zjne belijdenis afgelegd,
en deelgenomen aan het avondmaal bjj de Gereformeerden .
Hj is nog al ernstig en spreekt weinig. Echter zegt
men, dat hij tegenover zone bedienden en zijne vertrouwelingen meer vrooljjkheid en levendigheid toont . Men
1) Bekanntlich nimmt man jetzt an, loss diese Gemalde nicht
von Rubens selbst, sondern von Schulern des Meisters herri hren .
2) Der Erbstatthalter Wilhelm V, geboren 1748, nach dem
Toile seines Vaters Wilhelm IV (17 1) unter Vormundschaft
seiner Mutter and nach deren Ableben (17 9) des Herzogs Ludwig Ernst von Braunschweig-Wolfenbuttel . An anderer Stelle
schreibt Garampi, der englische gesandte beim Niederrheinischen Kreise, Mr. Cressener, babe ihm erzahlt : »che it giovane Statolder e di un carattere finora non conosciuto, ch'egli
non ride mai e die per cio argomentasi essere molto riflessivo .
Ii Duca di Wolfemputel, suo zio e tutors, e uomo di grandissimo
merito e di comma prudenza ; che si a cattivato l'animo degli
Stati Generali, e che ha grande esperienza negli affari . Fra
3 0 4 anni, allorche it Slatolder entrera in reggenza, andera a
farsi un gran cambiamento nello stato politico dells Europa .
Probabilmente egli si unira colla Inghilterra, unity ally quale
potra l'Ollanda sempre sostenersi ; ma opposta ad essa mai potra
guadagnare : mentre ancorche si unissero insieme Francis,
Spagna e Ollanda, pure equaglieranno mai le forze maritime
dell' Inghilterra ."
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mostra phi vivacith . Sperasi ch' egli continuera la
massima del padre , ch' e anche del Duca [di]
Wolfembutel sue tutors, di favorire per quanto e
possibile i cattolici , accio sieno contenti di lui,
e cosi gli facciano per ogni oceorrenza un favorevole
partito .
Sono in Ollanda alcune famiglie cattoliche, le quale
hanno diritto di padronato in alcune chiese protestanti : sicehe debbono naminare un ministro protestante a conferirgli la parrochia, a allora procurano
di seegliere per ministro uno dei piu quieti a dei meno
zelanti per la loco religions, accio non inquietino
quei cattolici, the vivono net distretto delta parrochia .
All' Haya e in altri luoghi, e credo anche in tutta
l'Ollanda a alcune altre provincie , le chiese cattoliche
possono possedere stabili e capitali ; ma ogni 33 anni
debbono pagare un 10 per cento pet diritto , the
chiamano collaterale, ch'e una specie di laudemio .

hoopt dat hij zich zal houden aan het beginsel van zijn
vader, ook dat van zijn voogd den Hertog van Wolfenbuttel,
nl . de katholieken zooveel mogelijk to begunstigen, opdat
zij tevreden over hem kunnen zijn en zoodoende bij elks
gelegenheid zijn partij zullen nemen.
Er zijn in Holland eenige katholieke familien die het
collatie-recht hebben in sommige protestantsche kerken,
zoodat zij een protestantsch predikant moeten benoemen
en de zorg voor de gemeente aan hem opdragen, en dan
zorgen zij er voor dat zij een der bedaardsten kiezen,
geen ijveraar voor zijn geloof, opdat men de katholieken
in hun kerspel met rust zal laten . In Den Haag en andere
plaatsen, en ik geloof ook in gansch Holland en eenige
andere provincien , kunnen de katholieke kerken vaste
goederen en kapitalen in eigendom hebben , maar alle 33
jaren moeten zij 10 ° ° betalen voor het collateraal recht,
zooals het bij hen hoot, een snort van recognitie .
I

Bijdr. en Meded. XX.

14
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In Leida e in alcune altre citta ogni chiesa cattolica
deve pagare una carts tassa ogni anno al pubblico . In
Amsterdam e in altri luoghi nulls si paga . Nelli anni
addietro un parroco Giansenista di Delft fu morose in
pagare la sua quota ; interrogate a citato , rispose di
non avers the pochi parrochiani, the non gli fornivano
nemmeno una piccola porzione del sue mantenimento ;
e cosi voleva scusarsi dal pagamento dells tassa . Gli fu
intimate the dunque lasciasse la chiesa, -- a cosi page .
Felice sarebbe to state dal cattolicismo , se net
clero secolare non regnasse uno spirito d'indipendenza
dal Nunzio di Brusselles, a uno spirito di partite
centre i Regolari . Quanto al primp dieono di assets
buoni cattolica Romani, ma non sciocchi, vorrebbero
formare corpo a capitolo, avers un proprio loco cape
con giurisdizione quasi episcopate , come nella Mairia

In Leaden en in eenige andere steden moat elks katholieke
kerk jaarlijks een zekere belasting aan de schatkist betalen . In Amsterdam en andere plaatsen wordt niets
betaald . Jaren geleden bleef eens een pastoor der Jansenisten in gebreke zijne quote to voldoen . Teen men hem
ontbood en ondervroeg, gaf hij ten antwoord dat hij slechts
weinig parochianen had, die zelfs niet veer een gating
deal in zijn onderhoud konden voorzien ; op die wijze
wilds hij zich onttrekken aan hat betalen d~r belasting .
Hij kreeg ten antwoord dat hj dan zijne kerk maar moest
overgeven en dus betaalde hij . Gelukkig zou de toestand
van hat katholicisme genoemd mogen worden, indien
onder de wereldlijke geesteljjkheid niet een streven was
naar onafhankeljkheid van den Nuntius to Brussel, indien
er geene vooringenomenheid was tegenover de reguliere
geeste1 jken . wat hat eerste punt betreft -- zij zeggen
dat zij goads katholieken zijn, maar niet dwaas ; zij zouden
een afzonder1 jk lichaam en kapittel willen vormen, een
eigen hoofd willen hebben met eens rechtsmacht als die
van een bisschop, zooals in de Meierij van den Bosch,

IM JAIIRE 17 4 .

211

di Boldue 1 ), senza dipendere dal Nunzio, the dicono
troppo lontano di qul, ignaro dei costumi dal paese,
e molto

piu

dells quality dells persona a dei meriti

dei preti 4llandesi .

Quanta poi ai Regolari , si ha

dai preti invidia ally maggior frequenza di popolo,
ch'essi Si acquistano, a ally maggiore opulenza dells
loro chiese .

Io peso credo the questi Regolari deb-

bano essere sempre sostenuti, 1°. perche sono

piu

dipendenti dally S . Sede ; 2°. perche essendovene
alcuno the non faccia it suo dovere,

puo

essere

rimandato ai suoi conventi, laddove un prate secolare

puo essere privato senza processo , e force nemmeno con processo ; 3 ° . perche tutto quello , the
non

acquistano i Regolari, recta sempre in beneficio dells
chiesa , laddove i preti secolari a ne impiegano talvolta per i loro parenti, a morendo i lori eredi spo-

zonder of hankelijk to zijn van den Nuntius : die is, beweren zij, to ver van hier, niet op de hoogte van 's lands
zeden en gewoonten en nog minder van de persoonlijke
hoedanigheden en verdiensten der Hollandscho priestess .
wat de Regulieren betreft, de priestess zijn afgunstig
op den meerderen toeloop van yolk dien doze hebben en
op de grootere weelde hunner kerken . Ik voor mij geloof,
dat daze Regulieren altijd behooren to worden gesteund,
1° omdat zij moor afhankelijk zijn van den Heiligen Stool,
2° omdat, indien or eon al eons zijn plicht niet doet,
hij wear naar zijne kloosters kan worden gezonden, terwijl
eon wereldlijk geestelijke niet kan worden afgezet zonder
eon prates, en missehien nog minder met eon prates,
3 ° omdat alles wat de Regulieren verwerven altijd ten
voordeele van de kerk komt, terwijl de wereldlijke
geestelijken er cams gebruik van waken ten behoove
hunner bloedverwanten, en na hun flood nemen hunne

" Bois le Duc, s'Hertogenbosch .
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guano la easa del defonto di quanto possono . Che
poi i Regolari abbiano piu frequenza di popolo, do
altronde non procede the dalla maggiore assistenza,
e servigio the fanno alla chiesa, a di cuff intuito i
fedeli piuttosto scelgonsi per parrochie le chiese dei
Regolari the queue dei secolari .
Fui a Schevvelin 1 ), luogo sul mare 3 quarti
d'ora distante dall 'Haya, al quale si va per un vials
deliziosissimo a 4 e
file di alberi . Ii mirabile ci
e the essendo it terreno tutto sabbionoso a passando
per le dune , Si e dovuto portarvi la terra buona
afnche gli albori potessero allignarvi . Ii vials o sia
strada di mezzo a tutta selciata .
Giovedi 7 . partimmo alle 10 ore dall 'Hays in
carrozza, a giugnemmo alle 12 in L e y d e n, Dal giorno
dopo 1'Ascensione fino al mezzo giorno d'oggi si e

erfgenamen uit hot huffs van den overledene merle zooveel zij
kunnen. Dat nu de Regulieren grooter toeloop van yolk
hebben, komt nergens antlers van daan dan van de meerdere
hulp en dienst die zij aan hun gemeente geven ; dat zien
de geloovigen ook wel en daarom geven zij bij de keus
van een kerspel de voorkeur aan de kerken der Regulieren
boven die der wereldljjke geestelijken .
Ik bon ook in Scheveningen geweest, een zeeplaats op
drie kwartier afstands van Den Haag, waar men heon
gaat langs eon prachtigen weg , beplant met vier on (sours)
zes rijen boomen . Hot wonderbaarlijke is, dat men genoodzaakt is geweest op dozen zandigen duingrond goods
teelaarde aan to brengen, opdat de boomen or wortel
konden schieten . De middelstraat is geheel geplaveid.
Donderdag den Ten our 10 uur vertrokken wij per karos
uit Den Haag en kwamen our 12 uur to Leiden . Van
den dag na Homolvaartsdag tot hedon middag , hoeft men

1) Scheveningen .
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qui tenuta una fiery, the dicesi in Ollandese leermesse . Osservai gran quantity di botteglie , di bijouteries a altre core simile .
Pranzai in un ospizio particolare, annesso ally
chiesa giy dei P .P . Gesuiti, a ora chiusa senza verun
esercizio . Ells a grande a assai bon fornita . Nella
casa vi abita ora un P . (esuita , the chiamasi ii
P . De Winter . Vi pranzo anche it Sig. Nitaert,
parroco di un villaggio cattolico mezza ora distance
da Leida detto Oestgeest .
Ii detto P. Gesuita si tiene qui nascosto, tollerato
dai magistrate per aver curs dells casa a Belle robe ;
ell ha alcuni sole pochi penitents .
Alloggiammo all' osteria Betty Burch al monte,
situato in mezzo la citty, dove in cima a un muro
rotondo come di fortificazione , the dicesi degli antichi
Romans . V'e in mezzo un giardino a forma di La-

hier een feast gevierd Bat in hot Hollandsch k e r m e s s e
wordt genoemd . Ik zag cal van kramen met byouterieen
en andere dergelijke zaken.
Ik gebruikte hot middagmaal in een particulier huffs
Bat behoort tot de voormalige kerk der Vaders Jezuieten ;
flu is die kerk gesloten en er wordt geenerlei dienst gedaan . Z~ is groot en heel good ingericht . In hot huffs
woont nu een Vader Jezuiet, De Winter genaamd . Aan
tafel was ook zekere heer Nitaert, pastoor van eon
katholiek dorp Oestgeest, Bat eon half uur van Leiden
ligt . Bovengenoemde Vader Jezuiet houdt zich hier met
vergunning der Overheid verborgen, om zorg to dragon voor
hot huffs on de goederen ; hij hoeft sleehts eon goring aantal
penitenten . Wij brachten den nacht door in hot logement
de B u r c h bij eon heuvel die in hot midden der stall
ligt ; op den top staat eon rondo muur als van eene
versterking, die naar men zegt afkomstig is van de oude
Romeinen . In hot midden is eon twin aangelegd als
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berinto . Si ascende it monte per due scale di circa
80 gradini Tuna .
Vidi it giardino botanico assai vago , annessa al
quale a una stanza piena d'inscrizioni antiche a bassirilievi ; a in altra gran stanza un insigne Museo di
core naturali, doe uccelli, pesci, petrificazioni , conchiglie , marmi, farfalle etc . ; a credo the dopo quello
dal Principe di Oranges sia it piu scelto a copioso
di tutta l'Ollanda .
Venerdi 8 . partimmo alle 9 ore sully barca per
Utrecht, dove giugnemmo la sera alle ore 7 . Ii
viaggio fu bellissimo, perche di tempo in tempo
s'incontravano villa a giardini alle rive dal canale,
specialmente presso ai villaggi, specialmente presso
ad Alphen 3 ore distaste da Leyden ; dopo altre 3
ore Si passo presso la citta di woerden , fin dove
arrivo Luigi XIV. col suo esercito .
In barca era un ministro calvinista di Viana, it
quale mi racconto , the in Viana i (iansenisti sono

doolhof. Men beklimt den heuvel fangs twee trappers
van ongeveer 80 traders elk . Ik bezichtigde den botanischen tuin die heel mooi is ; ears daaraan grenzend vertrek
is vol antieke opschriften en bas-reliefs . In een antler
groot vertrek vindt men ease prachtige verzameling van
natuurkundige voorwerpen, als vogels, visschen, versteeningen, schelpen, marmersoorten, kapellen etc . ; ik geloof
dat dit museum na dat van den Prins van Oranje hat
voortreffeljjkste en het rijkste van geheel Holland is .
Vrjjdag den 8sten om 9 uur vertrokken wij per schuit
naar Utrecht, waar wij 's avonds om 7 uur aankwamen .
Het was een zeer mooie tocht, doordat wij van tijd tot
tijd fangs de oevers der vaart buitenverblijven en tuinen
zagen, vooral in de buurt van dorpen en in 't bijzonder
dicht bij Alphen, dat drie uur van Leiden ligt ; na nog
drie uren voeren wij voorbij de stall woerden, hat verste
punt dat door Lodewjjk XIV met zijn lager bereikt wend .
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stati obbligati poco fa a chiudere una lore scuola o
sia collegio ,

dove nutrivano a instruivano circa 30

giovanotti . Hanno dovuto chiudere detta scuola,
perche avevano indotto un giovane

invite padre a

farsi cattolico , e to aveano sottratto da quel luogo e
portato a Delft, d'onde volevano trasportarlo in Fiandra : ma in Delft fu raggiunto dal padre a ricondotto .
In Utrecht fui alloggiato dal P . Federico de Smet
(esuita,

ch'e

ivi parroco a missionario di una chiesa

e stazione cattolica, dove risiede con un sue compagno . La chiesa

a bells a riccamente ornata di

paramenti , argenterie etc .
Havvi fra le altre core un calico d'oro massiccio
del peso di circa

libbre, the dicesi essere costato

ally benefattrice , the to regale ,
I (esuiti hanno pure in quests

mils fiorini .

citta

un altra sta-

zione con bells chiesa a casa annessa assai comoda,

In de schuit beyond zich ook eon kalvinistisch predikant
van Vianen die mij vertelde, dat de Jansenisten to Vianen
onlangs verplicht zijn geweest eon hunner echelon of
college's to sluiten, waar ongeveer dertig jongens werden
opgevoed en onderwezen. Zij hebben die school moeten
sluiten, omdat zij eon j ongen i n v i t o p a t r e or toe
hadden gebracht katholiek to werden ; daarna hadden zij
hem uit Vianen naar Delft gevoerd en wilden hem van
daar naar Vlaanderen brengen, maar in Delft was hij
door zijn vader achterhaald en teruggebracht . In Utrecht
logeerde ik ten huize van den Vader Jezuiet Frederik
de Smet , die daar pastoor en missionaris is van eene
katholieke kerk en statie, waar hij verblijf houdt met
eon zijner ordebroeders . De kerk is schoon en rijk versierd met paramenten, zilverwerk enz . Er is onder
andere eon kelk van massief goud, ongeveer zes pond
zwaar, naar men zegt, door de schenkster veer zes duizend
gulden gekocht . De Jezuieten hebben editor in doze stall
nog eene andere statie met eene fraaie kerk en daaraan
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dove risiede il P. Lorenzo van der Leepe eon altro
suo eonsoeio.
Mi dissero questi P.P. Gesuiti , eh' e molto deeresciuto il numero dei eattolici ricchi e benestanti; ehe
30 0 40 anni fa aveano fra gli addetti alle loro 2
stazioni 15 in 20 famiglie, ehe tenevano earozza, e
ora non ne hanno ehe due: mentre i nobili e benestanti 0 sono maneati senza sueeessione e i loro beni
sonosi devoluti a famiglie, straniere, ovvero sonosi
traspiantati a Ruremonda e in Brabante, per poter
ivi piü quietamente e liberamente vivere nella professione cattoliea.
E generalmente in tutta l'Ollanda osservasi questa
diminuzione di eattolieismo nelle persone nobili e
rieche. Se
vero, ehe sul finire deI secolo passato
si aveano nei domini degli Stati Generali 300 mila
cattoliei, eertamente la diminuzione sarebbe stata
grandissima , se al presente non se numera ehe la meta.

e

belendend geriefelijk huis, waar Vader Laurens van der
Leepe woont met een zjjner ordebroeders. Deze Vaders
J ezuieten deelden mij mede, dat het getal der rijke en
welgestelde katholieken sterk verminderd is: dertig of
veertig jaren geleden waren er onder degenen die tot
hunne staties behoorden 15 a 20 families die rytuig
hielden, nu waren er nog maar 2; en dit doordat de
adellijken en welgestelden deels zonder nakomelingen waren
gebleven, waardoor hunne goederen aan vreemde families
waren gekomen, deels waren verhuisd naar Roermond en
Brabant om daar geruster en vrjjer in het katholiek geloof te kunnen leven.
En over het algemeen kan men dit afnemen van het
katholicisme onder den adel en de rjjken in geheel Holland
waarnemen. Indien het waar is, dat er op het einde der
vorige eeuw op het grondgebied der Staten-Generaal
300,000 katholieken zijn geweest, dan ZOll dat getal zeker
aanaienljjk moeten afgenomen zÜn, daar men er nu slechts
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Vidi la chiesa principals de 'Giansenisti, presso la
quale risiede it cosi detto Arcivescovo di Utrecht . La
chiesa e bellissima a tenuta con gran propriety e
decenza ; e vi e un battistero . Non ci vidi pero nel
presbiterio it baldacchino per 1'Arcivescovo .
La chiesa giy cattedrale di Utrecht, di cui se ne
bruceio giy tempo la nave , doves essere certamente
la piu magnifica dell 'Ollanda . Sussiste ancora la
croee , eh'e di magnifica struttura Gotiea a di un
altezza non ordinaria . Per la roving dolly nave ora
e staccata dal corpo dolly chiesa la gran torte , chi
era giy sully ports maggiore . Quests torte a altissima, tutta ornata d'intagli di marmo . Vi e un
carillon, the si suona a mano in eerie ore del giorno ;
e ogni suonata duty per bon mezza ora o per tre
quarti d'ora . La persona, the suona, toeca a batte
le diverse campane in eoneento musieo , fa sentire
diversi concerti, the sono assai gradevoli .

de helft telt, lk hob de hoofdkerk der Jansenisten gezien,
waarbij de zoogenaamdo Aartsbisschop van Utrecht zijn
verblijf houdt . De kerk is zeer schoon en wordt zeer
netjes en behoorlijk onderhouden ; er is ook een doopvont .
Echter heb ik in hot priesterkoor den baldakijn voor den
Aartsbisschop niet gezien . De voormalige kathedraal van
Utrecht, waarvan hot schip indertijd verbrand is, most
zeker de prachtigste van Holland zijn geweest . Hot kruis
is nog over, een prachtstuk van Gothischen stijl en van
buitengewone hoogte . Door de verwoesting van hot schip
is tegenwoordig de groote tortn, die eertijds boven den
hoofdingang stand , van hot lichaam der kerk afgescheiden .
Doze tortn is zeer hoog en geheel versierd met beeldhouwwerk van marmot . Er is een klokkenspel dat met
de hand bespeeld wordt op zekere uren van den dag ;
dat spelen duurt telkens eon good half uur of drie kwartier . De persoon die speelt, speelt en slaat op de onderseheiden klokken in muzikale harmonie en doet dikwjjls
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La casa gia fabbricata da Adriano VI . Papa, ha
al di fuori tuttavia una status del Salvatore .
Quests

citta a

di aria migliore di quante sieno

nella provincia di Ollanda , essendo anche in situazione pit eminence .

Vi scorre un braccio del Reno,

the va poi a perdersi e a finire nelle dune fra Leyden a Harlem . Il commercio non a molto , eccetto
the nella fabbrica dei panni , i quali pero non hanno
canto spaccio , quanto quelli di Leyden .
L'universita o accademia, the quivi fiorisce, a di
qualche nome.
I cattolici Romani sfuggono, per quanto possono,
it commercio coi Giansenisti, ne fanno insieme matrimoni.

Sopra tutto si guardano di non intervenire

mai alle loro funzioni ; e in genere hanno assai pit
avversione contro di essi, the contro i Protestanti .
Presso Utrecht e la villa di Van Mollen , ch'e
certamente la piu vaga a la put magnifies di Ollanda .
I vani parterres sono tutti pieni di statue a di

liefelijke stukken hooren . Het huffs, weleer gebouwd door
Paus Adriaan VI, heeft nog altijd een standbeeld van den
Heiland in zijn gevel . De lucht in deze stall is beter
dan die in welke stall van Holland ook, zij is dan oak
wat hooger gelegen. Er stroomt een tak van den Rijn,
die zich verderop verliest in de duinen tusschen Leiden
en Haarlem . Er is niet veel handel behalve (wat er is)
door de fabrikatie van lakens die echter niet zulk een
afzet vinden als de Leidsche .
De universiteit of academie, die hier bloeit, heeft eenigen
naam . De Roomsch-Katholieken ontwijken zooveel mogelijk
den omgang met de Jansenisten, er worden ook geene huwe1 jken tusschen hen gesloten . Bovenal wachten zij zich ooit
aan hunne plechtigheden deel to nemen en over het algemeen
hebben zij sterker of keer van hen dan van de Protestanten .
Dicht bij Utrecht ligt de buitenplaats van Van Mollem,
zeker de bekoorlijkste en prachtigste van Holland . De
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vasi scolpiti con bellissimi bassirilievi . Ma it piu
maraviglioso sono le due grotte o stanza ottangolari,
una ornata a conchiglie, l'altra a petrificazioni, di
un gusto soprafino, di vaghissimo disegno, di ioni
(che paiono naturali a veri), di arabeschi a per fine
di figure a maschere . I vari coloni a forma di conchiglie a petrificazioni o corgi marini sono si bane
connessi e disposti, che in carts distanza sembrano
quei lavori di stucchi o rilievi dipinti, a non gig
artefatti net mode suddetto . Se dicesi , che ciascuna di dette grotte sara costata 100 mils fiorini,
non credo , die direi una iperbole . Ciascuno di detti
pezzi naturali e o orientate o di pregio a la quantity n'e innumerabile .
Partii da Utrecht la matting degli 11 . Giugno alle
ore 7 in bards, a arrivai alts 2 dope mezzodi ad
Amsterdam . Si pagano 24 soldi a tests, 11 viaggio

onderscheidene p a r t e r r e s zijn vol standbeelden en gebeeldhouwde vazen met zeer schoone bas-reliefs . Maar
hot verwonderlijkst zijn de twee grotten of achthoekige
kamers, de cane versierd met schelpen, de andere met
versteeningen, in verfijnden smack en allerliefst van teaks
fling, met bloemen die natuurlijk en edit schijnen, met
arabesken en eindelijk met aangezichten en maskers . De
verschillende kleuren en vormen van schelpen, versteeningen en zeedieren zijn onderling zoo geed verbonden en
gerangschikt, dat zij op zekeren afstand niet op bovengenoemde wijze kunstmatig vervaardigd schijnen, maar
lijken op stud-werk of geschilderd relief. Men zegt dat
elk deter grotten 100,000 gulden heeft gekost ; ik geloof
niet dat ik hier sane overdrijving begs . Al daze natuurvoorwerpen zijn of of komstig uit hat Oosten of (ten minste)
van waarde en hun aantal is onnoemlijk greet .
Ik vertrok van Utrecht per schuit den 11den Juni om 7
nun en kwam om 2 uur des namiddags to Amsterdam can .
Men betaalt daarvoor 24 stuivers per hoofd . De refs is
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e deliziosissimo, incontrandosi sempre dall' una e
. Le
dall' altre parte del canale deliziosissimo vile
piu magnifiche sono presso it villaggio di Marza,
due ore distance da Utrecht, a presso l'altro di Luni 1),
distance 4 o
ore .
Prima di partire da Utrecht , andai a Z e i s t , the
e it luogo, dove risiede la nuova setta degli Hemutteri o Zinzendorfiani o Fratelli Moravi. Ii luogo
e deliziosissimo in mezzo a un bosco diviso ordinatamente in piu viali, con canali d'acqua all' intorno
e in mezzo . Questo luogo appartenne gia ai Principi d'Oranges a 10 fece fabbricare it Re Guglielmo
d'Inghilterra, dove si ritiro nel partire da quel regno .
Ora n'e padrone un mercante di Amsterdam . Oltre
it palazzo del Signore a it giardino , ch'e in mezzo
al bosco, sonovi tre gran palazzi, dove stanno gli
Hernutteri, the era sono in numero di circa 400 .

heerljjk, daar men aan weerskanten van de rivier (canale)
telkens allerfraaiste buitenplaatsen ziet . De prachtigste
zijn in de buurt van hot dorp Maarssen, op twee uur
afstands van Utrecht , en bij Loenen , dat vier of vijf
uur van Utrecht ligt .
Alvorens Utrecht to verlaten, ging ik naar Zeist, de
plaats waar de nieuwe secte der Hernhutters, Zinzendorfianen of Moravische breeders, haar verblijf houdt .
Die plaats ligt heerlijk midden in eon bosch, dat regelmatig verdeeld is in verscheidene lanen met grachten or
om heen en binnenin. Doze plaats behoorde eertijds aan
de Prinsen van Oranje ; zij is aangelegd op last van
willem, Koning van Engeland, die zich her terugtrok
als hij dat koninkrijk verliet . De tegenwoordige bezitter
is eon Amsterdamsch koopman . Behalvo hot heerenhuis
en den tuin, die midden in hot bosch ligt, zijn em nog

1) Die beiden Ortsnamen entstellt aus Maarssen and Loenen .
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Tutti Si esercitano in vani mestieri , e ciascuno paga
una dozens alla comunita per esser ivi mantenuto e
nutritro. In una casa a parte dagli uomini stanno
le donna . I capi dells comunita sono quelli the
dispongono i vani lavori, nei quali ciascuno debbe
impiegarsi . Ivi a quasi ogni sorts di mestieri, a ciascuno a esercitato a perfezione . Non si vedono le
persona the lavorano ; ma tutti i lavori sono disposti
vagamente in altretante stanza , quanti sono le specie
dei lavori . Ve n'e una tutta di scarpe, altre di sellerie a finimenti da cavalli a carozza
Altre di fettuccie, di orefici, di ferni, di legnami lavorati etc .
e it tutto a si finamente lavorato , the sebbene ciascuno di tali lavori sia assai piu caro di quello si
vendo altrove, pure v'e sempre un concorso grandissimo
di compratori, anche Ollandesi , the fanno it viaggio
a bells posts, per fornirsi di quanto loro abbisogna .

drie groote gebouwen , waar de Hernhutters wonen , nu
ten getale van ongeveer 400 . Allen oefenen zich in verscheiden ambachten , en ieder betaalt eene rente aan de
broederschap om daar to worden onderhouden en gevoed .
De vrouwen wonen in eon huffs afgezonderd van de
manners . De hoofden der Broederschap dealers ieder hat
work toe, waarmede hij zich bezig moat houden . Men
vindt daar bijna alle soorten van beroepen en alle
worden er voortreffeljk uitgeoefend . De werklieden zelve
krijgt men niet to zien ; maar alle voortbrengselen van
hun arbeid zijn bevallig gerangschikt in evenvoel vertrekken als or soorten van work zijn . In eon ziet men
niets dan schooners, in andere zadelmakerswaren en versierselen voor paarden en koetsen. In andere ziet men
linten, goudsmidswerk, ijzerwerk, bewerkt hout etc ., en
alles zoo fijn bewerkt dat, hoewel elk stuk hier vrij wat
duurder is dan elders, er toch steeds eon zeer groote
toeloop van koopers is, ook van Hollanders die daar opzetteljjk de rein voor doers, om zich to voorzien van
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Ad ogni lavoro a scritto in un bullettino it prezzo,
cosieche non a mai necessario d'interrogare it venditore sul prezzo, e di quel ch'e potato non si puo
defalcare neppure un liardo o quattrino .
Questi Hernutteri hanno anche altre case nee domini dei State Generali , una nel Ducato di Berg,
altre sells colonie Inglesi dell' America, e era se ne
fonda una in Pietroburgo .
I lore matrimoni si fanno innanzi al magistrate
dells rispettive citta , e soggiacciono nel criminals a
detti magistrate .
In Amsterdam alloggiai all' osteria del Rondel
nel Doelestratt, appartenente a Rymer Weltters, dove
pagasi un fiorino per paste senza it vine , e un
fiorino a mezzo per la stanza con due letti .
Il Plantage a un passeggio pubblico ornate di vane
file d'alberi, presso all' Hortos Medicos, in cue song
2200 generi di piante .

hetgeen zij noodig hebben . Alle stukken zijn geprijsd,
zoodat men den verkooper nooit naar den prij s behoeft
to vragen ; op den vastgestelden prijs kan men zelfs gees
duet afdingen .
Deze Hernhutters hebben nog andere verbljjven in hot
gebied der Staten-Generaal, een in hot graafschap Berg ;
andere bevinden zich in de kolonien der Engelschen in
Amerika ; tegenwoordig wordt or eon gesticht in Sint
Petersburg . Zij sluiten huwelijken ten overstaan van de
Overheid der respectieve steden en zijn onderworpen aan
de crimineele rechtspraak derzelfde magistrates .
In Amsterdam logeerde ik in hot logement Rondeel in de
D o e 1 e n s t r a a t, toebehoorend aan Rymer Welters ; men
betaalt daar eon golden voor den kost buiten den w~ ;jn
en anderhalven golden voor eene kamer met twee bedden .
De P l a n t a g e is eon openbare wandelplaats , versierd
met verscheidene rij en boomers, bij den H o r t u s M e d i c u s
waarin zich 2200 soorten van planters bevinden . Men telt
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Contansi in Amsterdam 40 mils Cattolici e 2 mils
Giansenisti .

Tutta la populazione sara di circa 300

mils anime .

Le case dei riformati hanno per to piu

un L scolpito o dipinto sulla ports .

I Quaccheri,

Anabattisti a alcune altre sette vi sono tollerate alla
guisa dei Cattolici , cioe con culto privato .

I Lute-

rani pero 10 hanno pubblico .
Fui nella chiesa cattolica dei PP . Carmelitani
Francesi ch'e assai bells .

Ii pulpito a nascosto lotto

la predella dell' altare, a Si fa saltar fuori con una
macchina allorche si deve predicare .
Le chiese cattoliche in Amsterdam non pagano
tassa alcuna alla citta, come altrove .
Le case sono di si taro prezzo , the per la pigione
di una semplice stanza con letto a mobili si pagano
comunemente circa 100 fiorini l'anno .
La casa dells citta a assolutamente ono dei piu
magnifici a ornati edifici di Europa .

in Amsterdam 40.000 Katholieken en 2.000 Jansenisten.
De geheele bevolking zal ongeveer 300 .000 zielen tellers .
De huizen der Gereformeerden hebben meerendeels een
gesneden of geschilderde L . op de dear. De Kwakers,
Doopsgezinden en eenige andere setters worden er geduld
op de wjjze der Katholieken, d. w . z . zij hebben geen recht
van openbare godsdienstoefening, de Lutherschen wel . Ik
ben in de Katholieke kerk der Fransehe Vaders Karmelieten geweest, die heel mooi is . De preekstoel is verborgen onder de trede van het altaar ; moet er gepreekt
worden, dan doet men hem met behulp van eene machine
naar buiten springen. De katholieke kerken in Amsterdam
betalen geenerlei belasting aan de stall, zooals elders het
geval is. De huizen zijn er zoo hoog in prijs, dat men
voor de hour van een eenvoudige gemeubileerde kamer
met bed gewoonlijk ongeveer 100 golden 's jaars betaalt.
Het Stadhuis is ongetwijfeld een der prachtigste van
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Osserval it carillon, it di cui asse ha 7200 buchi, per
use Belle vane armonie a concerti, che sono formati dalla
diversa situazione dei ferretti the s'intromettono in
vani di detti buchi, i quali nella rotazione dell'asse vengono a toccare un ferretto, the alza un martello, it quale
batte copra una campana. Le campane sono in tutto 30 .
La pesca Belle balene a coca assai incerta ; escono
ogni anno circa 2 0 bastimenti . Torna talvolta la
maggior parte senza veruna preda . Allora quelli,
the hanno avuta la sorte di prenderne, guadagnano
it doppio degli altri anni , nei quali la pesca a stata piu
comune . Ogni bastimento costera circa 40 mils fiorini .
Per la pesca Belle arringhe esciranno ogni anno
circa 300 barche. Dimandando io per qual motivo
i soli Ollandesi fanno it principals commercio Belle
arringhe, a non gl' Inglesi o altri, mi fu risposto,
the la detta pesca a commune a tutti , ma the gli

Europa. Ik bezichtigde het klokkenspel ; de as van Bit
klokkenspel heeft 7200 holten, gemaakt met het oog op
de onderseheidene harmonieen, die gevormd worden door
de verschillende Jigging der ijzeren staafjes die in verscheidene der bovengenoemde holten dringen ; bij het
ronddraaien der as brengen deze staafjes een ijzeren staaf
in beweging ; deze staaf licht weer een hamertje op, Bat
op eene kink slaat. Er zijn in 't geheel 30 klokken .
De walvischvangst is een vrij onzeker bedrijf ; elk
jaar gaan er ongeveer 2 0 schepen uit . Sours keeren de
meeste terug zonder iets gevangen to hebben . Degene,
die het geluk hebben gehad wel wat to vangen , winners
Ban dubbel zooveel als in andere jaren waarin de vangst
als gewoonlijk is . Elk schip zal ongeveer 40 .000 gulden
kosten . Op de haringvangst zullen jaarljjks wel zoowat
300 schepen uitgaan . Toen ik vroeg waarom de handel
in haring vooral in handers der Hollanders is en niet in
die van Engelsehen of anderen, wend mij geantwoord Bat
de haringvangst beoefend wordt door alien, maar Bat de
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Ollandesi essendo pit sobri nel loro vitto e pit tolleranti
dells fatica d'ogni altra nazione, possono per conseguenza
spacciare le arringhe a molto minor prezzo di quello
farebbero gl' Inglesi . E cosi questi si astengono lolls
detta pesca per timore di non poter avers gran spaccio .
La casa dells Compagnia dell' India e vastissima
• piena di ampi magazzeni . Ivi si vende tutto all'
ingrosso, v .g. la cannella non si vende the a balls,
• ogni balls ears dal valore di 3 mils fiorini . In
quest' anno se ne sono vendute 0 mils libbre .
Ogni anno ells suol ricevere 20 navi, the ritornano in Amsterdam dopo tre anni the n'erano escite
sicche continovamente ells ha in mare circa 0 navi ;
• con queue the saranno nei porti o in particolari
spedizioni, contasi, the in tutto ne avers 80 in 90 .
Ciascuna di dette navi e di 40 cannoni . Dicesi, the
la Compagnia aura nails terra di sua giurisdizione
circa un millions di sudditi .

Hollanders, soberder van leefwijs en beter bestand tegen
vermoeienis dan ails andere volken, de haringen daardoor
tegen veal lager prijs kunnen verkoopen dan de Engelschen zouden kunnen doers. En daardoor onthouden daze
zich van de visscherjj , uit vrees van geen groot debiet
to kunnen hebben .
Het Oostindisch-huffs is buitengewoon groot en bevat
tai van ruime magazijnen . her wordt alles in hat groot
verkocht, de kaneel b.v . wordt slechts in balers verkocht,
elks baal zal zoo wat sane waarde hebben van 3 .000
golden . Dit jaar zijn er 0 .000 pond verkocht . Elk jaar
komen gewoonlijk 20 schepen der Compagnia in Amsterdam
binnenvallen, drie jaar nadat zij zijn uitgezeild, zoodat zij
voortdurend omstreeks 0 schepen in zee heeft ; voegt men
daarbij de schepen die in de havens liggen of op bijzondere
ondernemingen uit zijn, dan kan men hat geheele aantal
vaartuigen op 80 a 90 berekenen . Elk dezer schepen voert
40 kanonnen. Men zegt, dat de Compagnia in de landen
Bijdr. en Meded. XX .
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In una osteria in Amsterdam , detta Keiserkroon,
conservasi un gabinetto di uccelli morti, ch'e it pit
vago a numeroso, ch' io abbia veduto . Ogni uccello
vi e ivi colle penne a pelle sua naturale , come se
fosse vivo ; ha it nido , le nova , e in ciascun spartimento vi a rappresentato ii paces , the ama detto
uccello, cioe o boschereccia o marina o fiori o maeerie di edifici etc .
In detta stanza contansi sopra 80 spartimenti .
Vi a anche una gran collezione di farfalle . In
questo prevale al gabinetto del Principe di Oranges,
chi in quello non son rappresentati i paesaggi, the
in pittura nel fondo d'ogni spartimento ; in questo
sono a rilievo a al naturale con vaghissima simmetria .
Dimorano qui alcuni (esuiti in nascosto . Ero raccomandato al P. Tomassen, the pero non era in
Amsterdam . Vi e anche un Gesuita , ch'e come procurators dells missioni , e the aceudisce a tutti gli

wider haar gebied ongeveer eon millioen onderdanen felt .
In een der logementen to Amsterdam , K e i z e r s k r o o n
geheeten, wordt eene verzameling doode vogels bewaard,
zoo schoon en talrijk ale ik er geene andere gezien heb .
Elks vogel heeft daar zijn echte huid en veeren , alsof hij
Dog leefde, evenzoo zijn nest en zijne eieren ; in elks
afdeeling is eene voorstelling gegeven van het land waar
die vogel zich het liefst ophoudt, boschrijk land of aan
zee gelegen, tussehen bloemen of in ruinen .
In dat vertrek felt men meer dan 80 van zulke afdeelingers . Er is wok eene groote verzameling vlinders . In
dit opzicht overtreft dit kabinet dat van den Prins van
Oranje, dat het landsehap daar slechts geschilderd is op
den aehtergrond van elks afdeeling ; hier is de natuur in
relief afgebeeld en in schoone symmetric.
her houden zich enkele Jezuieten schuil . Ik was aanbevolen aan Pater Thomassen, dock die was Diet in Am~terdam . Er is wok een Jezuiet, die ale het ware gevol-
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affari temporali, o come pretendesi al commercio, e
the frequents la bores de' mercanti. Egli chiamasi
it P . Van Kessel : cost chiamavasi quello the fin dal
1708 1 ) fu tollerato in Amsterdam per it commercio .
Tutti gli altri, the sono di mano in mano successi,
assumono to stesso nome : cosicche Van Kessel e it
(esuita immortals, come it Lama Lamarum .
Fui alla gran casa dell' Ammiralita. Vidi un vascello di 7 cannoni, the ors sta lavorandosi . Costera
in tutto 300 mils fiorini .
La Republics tiene continovamente armate in corso
40 navi da guerra .
Ogni nave ha circa 3 0 diverse cords, ciascuna
dells quali ha it proprio nome . Vidi la gran cords,
ch' a destinata per l'ancora d'un vascello . Essa pees
8 mils libbre di 1 once : e composts di 1200 cordi-

machtigde van de missies is en die zorgt draagt voor de
wereldlijke zaken of, zooals beweerd wordt, voor den
handel ; hj bezoekt de koopmansbeurs dikwjls . Hij beet
Pater Van Kessel ; zoo heette ook de Jezuiet die van
1708 of in Amsterdam werd toegelaten ter wills van den
handel . Al de anderen die hem langzamerhand zijn opgevolgd, nemen dienzelfden naam aan en zoo is Van Kessel
de onsterfelijke Jezuiet evenals Lama Lamarum .
Ik bracht een bezoek aan bet groote gebouw der Admiraliteit, lk zag or een schip van 7 kanonnen, waaraan
men bezig was. Hot zal in bet geheel 300 .000 gulden
kosten . De Republiek houdt voortdurend 40 gewapende
oorlogsschepen in de vaart . Elk schip heeft ongeveer 3 0
verschillende touwen en elk daarvan draagt zijn eigen
naam, lk zag ook bet groote touw, dat voor bet anker
van een schip bestemd is . Pat touw weegt 8.000 ponden
van 1 ons ; bet is samengesteld nit 1200 dorms touwen,

1) D~ h . bis zur Verbannung der J'esuiten aus Holland .
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cello, ognuna Belle quali dev' essere sI forte da
sostenere 300 libbre di peso .
Vidi un'uomo alla casa dell' India, the in una
sola mano a col polso di essa alza tre gran marchi
di ferro dal peso di 2 0 libbre . Ogni marco ha it
suo annello da potersi prendere . Ii medesimo uomo
intromettendo i piedi in due annelli di detti marchi,
camminava coi marchi cost attaccati ai piedi .
Una stufa all' Inglese di ferro bianco dell' altezza
di mezz' uomo a col suo tubo costs circa 30 fiorini .
Conobbi it Sig . Mojana dells citta di Como, it Sig .
Bolongari da Stress sul Lago Maggiore e it Sig . Brentano da Tramezzino sul Lago di Como a it Sig . Carli
dal Lago di Como, tutti mercanti oriundi Milanesi,
assai ricchi a onorati .
I Signi (uffanti a Petazzi sono i direttori dal negozio dells ragione Guaita a Compagni . Presso di
essi sta per imparare it negozio it Sig . Greppi, figlio

die elk stork genoeg moeten zijn om drie honderd pond
to dragon .
In hot Oostindisch-Huffs hob ik eon man gezien die aan
de pole van eon hand drie groote ijzeren gewichten van
2 0 pond oplicht . Elk gewicht heeft eon ring waarbij
men hot kan aanvatten . Diezelfde man steekt de voeten
door de ringen van twee Bier gewichten en loopt Ban
voort met de gewichten aan zijne voeten . Een Engelsche
kachel van gepoljst ijzer, half zoo hoog ale eon man,
kost met de pip ongeveer 30 gulden . Ik maakte kennis
met den hear Mojana uit Como, met den hear Bolongari
uit Stress aan hot Lago Maggiore, den hear Brentano
uit Tramezzino aan hot meer van Como en den hear Carli
wonend aan hot meer van Como , alien rijke en aanzienlijke kooplui van Milaneesche of komst . De heeren Guffanti
en Petazzi zijn directeuren van den handel van hot huffs
(uaita en C ° . Om den handel to boron vertoeft bij hen-
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dal principals finanziere dells Rega d'Ungheria in
Italic , nativo Bergamasco .
Prezzo i Signi Brentano e Comp dimora it Sig.
Remigio Rima da Valle Usumona, the mi favori
con grande attenzione .
Sono qul dei sensali si ricchi, the guadagneranno
fino a 2 mils fiorini l'anno .
(li assicuratori tengono per regola di non assicurare
copra una nave somma maggiore di 304 mils fiorini .
Perche cosi perdendosene una, non vi rimettono
the detta somma ; a peraltro andando "a salvamento
molts altre ne percepiscono da ciascuna it loro
guadagno .
In ogni ors parts una barca per Sardam 1 ) . Questo
villaggio, ch'e in faccia ad Amsterdam e it piu ricco
di tutta 1'Ollanda. Ivi sono la maggior parts fabbriche di mercanti di Amsterdam o dal paese mede-

de hear Gtreppi, zoon van den voornaamsten financier der
Koningin van Hongarjje in Italie, geboortig uit Bergamo .
Bij de heeren Brentano en C ° . woont de hear Remigio
Rima uit Valle Usumona, die zoo goad was mij veal oplettendheden to bewijzen. Sommige handelsagenten bier
zijn zoo rijk, dat zij jaarlijks wel 2 .000 gulden verdienen .
De assuradeurs houden zich can den regal geen schip
hooger to verzekeren dan voor 304 .000 gulden . Daarom
betalen zij derhalve bij hot verloren gaan van eon schip
niet moor terug dan bovengenoemde som ; on tar andere
zijde krjjgen zij bun winst van elk der vole schepen die
behouden blijven .
Elk uur vertrekt or eon schip naar Zaandam . Dit
dorp, tegenover Amsterdam golegen, is hot rijkste van
Holland . Daar zijn de meeste fabrieken van Amsterdamsche kooplieden of van kooplieden uit die streek zelve .
1) Wie such haute noch von Auslandern geschieht, aus Zaardam entstellt .
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simo . Vi saranno in quel piccolo distretto 4 in 00
molini a vento per use di segare legnami, di fare
tabacca e carts . Quivi si fabbrica gran parte Belle
navi o barche per use dell' Ollanda .
Andai a Sardam con i conti di Ostein, condotti
dal Sig . Guffanti in un bellissimo jacht, the costs al
padrone 14 mils fiorini .
Tutte le campagne del Northollande sono pienissime
di canali ; a siccome ii mare a piu alto, cost all' imboccatura dei canali vi sono Belle chiuse per impedire the la campagna non resti inondata .
Fummo anche a B r u s k l), ch' e it villaggio piu
elegante d'ogni altro . Le strade sono pavimentate
con mattoni a coltello o pietro di van colon con
buon disegno : non vi si lascia entrare o passare verun
cavallo, hue o altra bestia, the poses sporcare o guastare la strada . Tutte le case son dipinte a per to
piu la ports maggiore, the corrisponde in strada o
op die kleine plek staan wel 4 a 00 windmolens voor het
zagen van hout, het bereiden van tabak en papier . De
schepen en booten , die in Holland gebruikt worden, worden
meerendeels hier getimmerd . 1k werd met de graven van
Ostein naar Zaandam gebracht in eon bijzonder mooi jacht,
Bat den eigenaar 14.000 gulden gekost heeft .
Gansch Noord-Holland is vol vaarten en slooten en
daar zij lager liggen Ban de zee, zijn er aan de ingangen
dezer vaarten sluizen om to voorkomen Bat het land overstroomd zal worden . wij bezochten ook Broek, Bat het
sierlijkste dorp van alle is. De straten zijn geplaveid met
baksteen of steenen van velerlei kleur, met een aardig
patroon ; geen paard, koe of antler beest Bat den weg zou
kunnen bevuilen of beschadigen mag binnenkomen of er
doorgaan . Alle huizen zijn geverfd en meestal is de hoofddeur die uitkomt op de straat of een looze deur of zij blijft
1) Aus Broek entstellt.
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ne

si apre the quando

e finta o chiusa perpetuamente ,

it padrone Si ammoglia a quando muore . Onde 1'ingresso nelle case a per to piu lolls parte di dietro
cioe lolls campagna . Alcuni giardinetti di dette case
son circondati di caneelli, senza the si conosca la
ports dell' ingresso ; a ii fibre dells polvere, ch' e
crivellata pel giardino , dimostra , the ivi non mette
mai piede

ne

uomo ne animale . Alcuni viali sono

coperti di chiocciole pestate a stritolate : niun altra
materia a piu propria per impedire la vegetazione
dell' erbe . In alcuni giardinetti vedonsi Belle figure
di animali formate con boschetti di busso o tasso .
Tutto ii villaggio a sul bordo di un bel cratere di mare .
Con tutta quests straordinaria a strabocchevole eleganza gli abitanti pero sono i piu rozzi del mondo,
mal vestiti , ritrosi dal consorzio degri altri : cosicche
appena vedono un forestiere meglio vestito the essi,
the si ritirano nelle loro case ;

ne

mai permetteranno,

voortdurend gesloten en wordt slechts geopend wanneer de
beer den huizen trouwt of sterft . Vandaar ligt de ingang der
huizen meerendeels aan den rechterkant, nl . aan de landzijde.
Sommige tuintjes bjj die huizen zjn omgeven door eon hek,
zonder Bat men een ingang kan gewaar worden ; en bet
fijne gezeefde zand Bat door den tuin gestrooid ligt toont
Bat mensch noch Bier bier obit een voet zet . Sommige wegen
zijn bedekt met stukgeklopte en gemalen slakkenhuizen ;
geen andere stof is zoo geschikt om den groei van gras to
belemmeren . In Sommige tuintjes ziet men figuren van
dieren in heesters van palm of taxis . Het gansehe dorp
ligt op den never van een mooien inham der zee . Met
al deze buitengewone en buitensporige netheid, behooren
de bewoners toch tot de minst beschaafden van de wergild,
zijn zij slecht gekleed en wars van den omgang met anderen ; nauwelijks zien zij een vreemdeling die beter gekleed is Ban zij of zij trekken zich binnenshuis terug ;
nooit zullen zij toestaan Bat men b j hen binnenkomt om
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the si possa entrare a vedere alcuno de' giardinetti,
the stanno dietro alle loro case .
Venerdi 1 Giugno partii da Amsterdam in harts
par Harlem alle ore 10 ; arrivai a un ors. Sitcoms
in Amsterdam le acque dei canali sono salate, a le
altre dells cisterns non sono atte per le bucate , cost
conviene inviare tutte le biancherie sporche ad Arlem
per ivi lavarsi.
Intorno ad Arlem sono bellissime passeggiate con
viali di alberi e un gran bosco assai vagamente diviso
in pit viali, dove i cittadini fanno i loro passeggi .
All' intorno vi sono molti casini . La citta fa gran
commercio di tale .
Partii per acqua alle 3 , arrivai alle
in L e i d a .
Alloggiai presso it P . Tommaso Hoube , parroco dells
chiesa francese , Carmelitano dells provincia di Parigi,
the col P . Agostino, suo compagno, ha curs di quests
stazione . Mi riferirono asset ivi un medico di motto
een der tuinen to bekijken die achter hunne huizen gelegen zijn.
Vrijdag 1 Juni vertrok ik om 10 uur per schuit van
Amsterdam naar Haarlem en kwam daar to 1 uur aan .
Daar hat water der grachten to Amsterdam brak is en
dat der regenputten niet geschikt voor waschwater, moot
alts vuile waschgoed naar Haarlem worden gezonden om
hat daar to laten wassehen . Rondom Haarlem vindt men
zest mooie wandelingen en lanen en een groot bosch,
fraai verdeeld door eon aantal wegen, waarop do burgerij hare wandelingen doet . Tal van zomerverblijven liggen
daar rondom heen . De stall drijft veal handel in linnens .
1k vertrok per schip om drie uur en kwam to zes uur in
Leiden. 1k logeerde bij Pater Thomas Hoube, pastoor
van de Fransehe Kerk, een Karmeliet behoorende tot
de provincia van Parijs, wien to zamen met zijn ordebroeder Pater Augustinus de zorg voor doze statie is toevertrouwd . Zij vertelden mij dat her een mellitus van
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grido, the nella sua gioventu apostato loll' ordine
o Francescano o Domenicano . Costui andava rivelando i peccati, the avea sentiti in confessions,
quando era nell' ordine : coca the stomacava gli
stessi protestanti .
Sabato 1 . partii da Leida ells , giunsi ells 9
all' Haya . Pranzai presso it P . Francesco Van der
Meeren . Sentii, the ultimamente l'arcivescovo Giansenista di Utrecht avea c,onferita la confermazione
nell' Haya a tutti i suoi Giansenisti : e the pert la
funzione non ebbs gran concorso . Anni sono capito
all' Haya ill case dell' ambasciatore di Francis un
vescovo, it quale in 2 mattine confermo piu de
mils persons . Gli Stati fecero sapere subito all' ambasciatore, the desideravano interrompere quests funzione, accio non Si facesse Canto concorso di Cattolici
nell' Haya dells provincie vicine : e cosi fini .
Sentii qui a altrove , the l'arciprete di Ollanda non

veal naam was, die in zijne jeugd afvallig was geworden
van de Dominikaner- of Franciscaner-orde. Doze was toen
gears vertellen walks zonden hem in den biechtstoel bekend waren gemaakt, in den tijd dat hij nog lid der orde was ;
ears load waarmede hij zelfs de Protestanten geergerd had .
Zaterdag den 1 den vertrok ik van Leiden om zes uur
en kwam om negen uur in Den Haag . Ik gebruikte hat
middagmaal bij Peter Frans van der Meeren . Ik vernam
dat pas geleden ells Jansenisten in Den Haag door hunnen
Aartsbisschop uit Utrecht waren gevormd, dock dat de
plechtigheid weinig toeloop had gehad . Jaren geleden
kwam eons ten huize van den Fransehen ambassadeur in
Den Haag een bissehop die in twee morgens ears meer den
.000 personen hat Vormsel toediende . De Staten deden den
ambassadeur onmiddellijk verzoeken daze plechtigheid to
doers ophouden, opdat er niet zulk een toeloop van Katholieken uit de naburige provincien near Den Haag zou pleats
hebben, en dus hield men er mode op . Ik vernam her en
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e molto gradito ; the ora si penuria molto di preti secolari : eppure questi fanno sempre aspra guerra ai
regolari , the vorrebbero veder privi delle loro stazioni .
Quests guerra ha prodotto, the nella maggioria di
Bolduc gli Stati Generali proibirono tempo fa, the
non fosse phi lecito surrogare dei regolari nelle loro
stazioni, allorche venissero a mancare : a cosi a suecesso, the ora niuno ve n'e rimasto a the i preti
secolari sonosi toll' appoggio degli Stati Generali impossessati di tutte le loro stazioni .
Ora un simile regolamente vorrebbero i preti secolari introdurre in Ollanda a nelle altre provincie : al
the se mai perverranno, ne nascera non solo detrimento alla giurisdizione dell Nunzio a all' ubbidienza
verso la S . Sede , ma eziandio del positivo danno
alla coltura dei fedeli , per la quale it clero secolare
e troppo insufficiente in numero di soggetti.

elders dat de aartspriester van Holland niet zeer bemind
is ; dat or op hot oogenblik grooto schaarschte is van
wereldljjke geestelijken ; en toch levee doze steeds in hevigen strijd met de Regulieren, die zij wel gaarne beroofd
zouden zien van hunne staties. Doze strijd heeft ten gevolge gehad, dat in de Meierij van 's-Hertogenbosch de
Staten-Generaal eon tijd geleden gelast hebben dat hot
niet meer geoorloofd zou zijn, wanneer er Regulieren stieryen, andere Regulieren in hunne staties aan to stellen,
en zoo is hot gekomen dat er flu goon enkele meer overgebleven is en dat de wereldlijke geestelijken gesteund
door de Staten-Generaal zich meester hebben gemaakt van
al hunne staties. De wereldlijke geestelijken zouden flu
eene dergeljke regeling willen invoeren in Holland en de
overige provincien. Indien zij daar ooit toe komen, zal dat
nadeelig zijn niet alleen voor de rechtsmacht van den Nuntius
en de gehoorzaamheid aan den pauselijken stool, maar ook
beslist schadelijk voor de stichting der geloovigen, want
daarvoor is de weroldlijke geestelijkheid to weinig talrijk .
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Ii Nunzio ha in quest' ultima Quaresima dispensato per le carne . Quests dispensa a stata motto
male sentita dally maggior pane dei Cattolici ; e sonosi
querolati di qualche arciprete , the l'ha richiesta di
proprio suo arbitrio a senza consultarne molti altri
parrochi a missionari . Questi Cattolici sono zelantissimi per l'osservanza dei precetti delta chiesa e
quasi piccansi di mostrarsi tale in faccia ai protestanti.
Riflettono ancora a un pregiudizio , the ne verr~, in
altri anni successive a quei poveri Cattolici , the stanno
al servigio dei protestanti . Questi in tempo dells
Quaresima erano soliti a provedere i loro famigliari
di cibi esuriali a costo anche di qualche proprio
maggiore dispendio . Ora the si a dato questo esempio di dispensa, pretenderanno , the i loro famigliari
non abbiano obbligo grave di mangiare di magro,
o the debbano procurarsi anche in altri anni la
medesima dispensa dai loro parrochi .

De Nuntius heeft doze laatste Vasten dispensatie verleend in hot eten van vleesch . Doze dispensatie is
door hot grootste deel der Katholieken zeer slecht opgenomen en zij hebben zich beklaagd over zekeren aartspriester, die haar gevraagd heeft op 4jn eigen houtje
en zonder vole andere pastoors en missionarissen to raadplegen. Doze Katholieken zjjn uitermate jverig in hot
naleven der voorschriften van de kerk en zij zijn er op
uit zich onder de oogen der Protestanten zoo ijverig to
betoonen . Zij denken ook aan eon nadeel dat in volgende
jaren daaruit zal ontstaan voor die arme Katholieken die
bij Protestanten in dienst 4jn . Vroeger plachten doze in
Vastentjjd hunne dienstboden to voorzien van vasten-spijzen,
ook al moesten zij daar wat moor voor uitgeven . Nu eenmaal
dit voorbeeld van dispensatie gegeven is, zullen zij beweren, dat hunne dienstboden niet langer strong verplicht zijn
vastenspjjs to eten, of dat zj ook in andere jaren zoodanige
dispensatie van hunne pastoors moeten zien to verkrijgen,

23

MONSIaN OR E GtARAMPI II

$OLLAND

Qui non si permettono mai matrimoni fra Giansenisti a Cattolici .
Alle 3 partii dall' Haya in carozza, a per continuati
viali a in mezzo ally campagna o sulla sponda dei canali
giunsi alle 4'/4 a D e 1 f t col P . Van der Meeren . Mi
trattenni alquanto in casa dal P . Hovers 1 ) Gesuita, the
quivi parimente abita, nascostamente tollerato , in un
ampia casa, gia stazione dei P .P. Gesuiti . La chiesa pero,
ch'e assai bells a grande, a una parte dells casa spetta
ors ai P .P . Recolletti, the furono surrogate al Gesuiti .
In quests casa, finche vi furono i Gesuiti, era un
conservatorio o ritiro di 30 in 40 pensionarie o
educande nobili a cittadine, the quivi venivano instrutte ed educate : it the era di un grande utile
per la cattolicit~ . Al presente per l'educazione degle
figlie non v'e altra risorsa, the mandarle in qualche
monastero dal Brabante o dells Fiandra : it the non
possono fare the i piu benestanti .
Huwelijken tusschen Jansenisten en Katholieken worden hier nooit veroorloofd .
Om drie uur vertrok ik in ears wagers uit Den Haag,
(reed) door reeksen van lanen, millers door de velden
of langs de oevers van vaarten en kwam om half vijf to
Delft met Pater Van der Meeren . Ik vertoefde eenigen
tijd ten huize van den Pater Jezuiet Hovers, die, heimeljjk geduld, insgeljks hier tar stele woont in een
groot huffs, dat eertjds tot de statie der Paters Jezuieten
behoorde . Ecbter behoort de kerk die groot en mooi is
en een deal van hat huffs tegenwoordig aan de Paters
Recollecten, die de Jezuieten zijn opgevolgd . Zoolang de
Jezuieten er waren, herbergde lit huffs eon 30 of 40 tal
kostmeisjes nit den adel en den burgerstand, die hier
warden onderwezen en opgevoed , wat voor de Katholieken
van veal nut was. Nu is er voor de opvoeding van
meisjes goon andere uitweg, dan ze naar eon klooster
1) An anderer Stelle heisst er Ovijn.
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partii in barca da Delft, a ells 7 giunsi in

Rotterdam, incontrato dal Sig . S trenacker . Dormii
presso di lui, a domenica, 17 (iugno , dopo celebrate
la messy nell' oratorio suo privato, a comunicata
quells pie famiglia, partii ells 4 ' j 2 .
e ells
rive .

Passai la Mosa ;

giunsi ells case dells diligenza sull' altra
Si pagano 9 fiorini a testy per essere condotti

la sera ad Anversa . Si passano alcune volts i
fiumi, ma it passo piu largo a quello del Mordiek,
tre ore distance da Rotterdam , in cui per essere it
vento contrario impiegai 70 minuti di tempo . Quando
Paris non a tranquilly it passo

a

Al Mordiek Si mutano cavalli :

poi si continua coi

molto pericoloso .

medesimi del Mordiek fino ad Anversa,

ch'e

viaggio

di 11 ore di cammino, rinfrescandosi soltanto a mezza
strada. Da Rotterdam fino a 2 ore prima di giugnere
ad Anversa la campagna mute aspetto ;

a tutta sab-

bionosa, sterile a piena di sterpeti . Dicesi, the gli Ebrei

in Brabant of Vlaanderen to zenden, iets dat alleen de
rijksten kunnen doen. Om
uur vertrok ik per schuit
van Delft en om 7 uur kwam ik to Rotterdam aan,
en ontmoette dear den heer Strenacker . 1k sliep to
zjjnent, droeg Zondag 17 Juni de mis op in zijn
bidplaats en nadat dit vrome gezin gecommuniceerd had,
vertrok ik om half . 1k voer over de Maas en kwam
om
uur aan het wachthuis der diligence op den anderen
never . Men betaalt 9 gulden per hoofd om 's avonds near
Antwerpen to worden vervoerd. Meer den eens steekt
men de rivieren over, maar hot breedste water dat men
overvaart, is de Ioerdijk die drie uur van Rotterdam
ligt ; dear or tegenwind was, hadden wij een uur en 10
minuten noodig (voor den overtocht). Bij onrustig weer
is de overvaart zeer gevaarlijk . Bij den Moerdijk wisselt
men van paarden ; daarna gaat men met dezelfde paarden
verder van den Moerdjjk tot Antwerpen, een rein van
11 uur, en pleistert slechts halfweg . Van Rotterdam of
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Si offrissero una volts agli Stati (enerali di ridurre a
coltura tutti quei terreni, ma the non l'ottenessero, non
volendosi, the gli Ebrei, the gia sono si ricchi di peculio , potessero divenire anche potenti in beni stabili .
Due ore prima di giungere ad Anversa a di la
proseguendosi a Brusselles, Malines a Lovanio, fino
all escire del Brabante, le strade sono tutte selciate,
larghe, diritte a ornate di regolate spalliere di alberi,
i quali pero sono ancor giovani .

tot twee uur voor Antwerpen toont hot land een antler
karakter : het is uiterst zandig, dor en vol struikgewas .
Men zegt , dat de Joden eens aan de Staten-Generaal hebben aangeboden al deze landen in cultuur to brengen,
dock dat het hun niet toegestaan is, daar men niet wilde
dat de Joden, die reeds zoo rijk in geld zijn, ook vermogeed zouden worden in vaste goederen . Twee uur voordat
men Antwerpen bereikt, en van daar voortgaande in do
richting van Brussel, Mechelen en Leaven, tot aan de

grenzen van Brabant, vindt men overal breede rechte
straatwegen, versierd met regelmatige 4jen boomen, die
echter nog jong zijn.

BRIEF VAN W. VLEERTMAN
OVER BE GEVANGENSCHAP VAN BARON
VON GORTZ TE ARNHEM,
MEDE(EDEELD DOOR

MR. W. H. DE BEAUFORT .

De onderstaande brief van Vleertman , gericht aan
zekeren Mahmet, kamerdienaar van koning George I
van Engeland, werd mij in afschrift toegezonden door
den beer Theodor Westrin , Zweedsch archivaris, die
bet origineel had gevonden in bet Rijksarchief van
Zweden .

Waarschijnlijk is de brief uit Engeland

opgezonden om als bewijsstuk dienst to doers in hot
proces tegen den minister in 1719 . Hij werd geschreven een maand na de inhechtenisneming van
Von Gortz op 21 Februari 1 7 1 7 , waarvan Vleertman
eon verslag opstelde, dat als bijlage bij mijne voordracht in de Algemeene Vergadering van hot Historisch Genootschap op 20 April 1897 gepubliceerd is .
Van Von Gortz' gevangenschap to Arnhem was toen
nog weinig bekend ; eon paar losse berichten deelde
ik in die voordracht mode (z . a, p . 3 ) . Sedert heeft
de beer westrin de briefwisseling uitgegeven , die
Von Gortz in hot geheim uit zijne gevangenis met
den Zweedschen gezant to 's Gravenhage J . F . Preis
voerde . (ilistorisk Tydskrift .1898 .) Vleertmans schrijyen geeft daaromtrent verdere aanwijzingen . Hot
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bevestigt de verhalen omtrent de weelderige levenswijze, die men, blijkbaar volgens verlangen van den
Engelschen zaakgelastigde, den gevangene leiden lief,
alsook dal men hem lief beslissen over de aangeboden wissels (t . z . p .) . 4verigens bljkt de bewaking
uiterst streng to

4jn

geweest, en den gevangene

buitengewoon to hebben geergerd . Het oordeel, dat
Vleertman over Von

(Iortz veil, is verre van zacht,

maar men zal moeten in aanmerking nemen dat het
bestemd was onder de oogen , of althans ter kennis
to komen van den Engelschen koning.
W . H . DE B .

Mijn Ed . Heer,
UEd . aengenaeme van den 4 . Meert nieuwe stijl
is mij gisteren ten hand gecomen, wan ik meerder
de eere hebb van UEd . een brieff to mogen ontfangen,
UEd, kan directelijch op Amsterdam off Utrecht aen
mij addresseere,
Ick dogte , mils dat ik geen brieven van UEd . tot
antword kreeg, dat mijn arresteeren niet aengenaem
Sou geweest Sijn .
D'Baron Gortz is in goede bewaringe, ik heb tweemaal van hier geweest eens in den Haege, en eens
op de Landag tot Zutphen om den interest van Sijn
Majt waer to nemen, om d'gemoederen wat to informeeren .
Ick verseckere UEd . dat ik al de Regenten van
once vereenigde Provintien soo heb gevonden voor
den interest van Sijn Majt., al was d'Koninck in
Persoon hier, soo soude d'saecken met sulcke ge-
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negentheijd niet konnen gehandhaft worden, soo
alsse tot interest van Sijn Majt worden gedaan,
D'Heer Resident Leathes is geluckigh en jder is
geinclineerd met raed en daed bij t'Springen . D'Heer
Leathes heeft mij in al die tit maer drie brieven
geschreven Ick versoecke ontslagen t' worden van
het arrest , en dat m>jn Heer Leathes een antler in
m jn plaets stuird om d'kosten alhier t'betald die
Seer Swaer vallen,
D'Magistraet die beveelt mijn maer t'betalen, en
Seggen, dat d'Koninck meer eer is dat die gearresteerdens extraordinarij worden getracteert .
Ick betaele niet off Burgemeesterd en Raedt moeten
het mij ordinner, en d'Seeretaris der stall onderteeckenen . UEd . kan dencken, ik heb nog niet eene
stuijver tot dato gesien , en heb al over de Ses en
twintig hondert Gulden van min gelt uijt gegeven,
om Sijn Majt respect to bewaren en is tot dese dag
alles betaelt .
D'Heer Walraven seed , dat hj mj wel soul willen
gelt geven, maer dat hij dat niet durfft doen om de
Heer Leathes , ik bid UEd . soo UEd . koste verwerven , dat ik mogte ontslagen worden van het
arrest ende uijtgaefl, ik vinder niet in als schande
voor mij .
D'Baron is als een rasende Leeuw dat ik hem soo
kort houde, dat niet een mens mag bij hem komen
ende dat in Sijn kamer twee bodens en twee schiltwagten des nagt en drie overdag tot bewaringe moet
in sin kamer hebben, en ik wil Selver niet met
hem in discours komen , al wat aen hem is , is
ondeugende doortrapt, wan hij is vraegt, Soo laet
ik d'Secretaris van d'stadt Sulx vragen, wat sijn
begeerte is, als van daeg, kreeg ik d'Hier bjgaende
Cope van een wissel om t' vragen off hij die wou
betalen, hj antwoorde dat er diergeljjeke Somme
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stat
(?) nog op hem getrocke had , en ook niet
betaelt, maer tegenwoordig in arrest t'sjjn, dat die
Heer flu moste t'vrede wesen , tot dat se hem betaelt worde .
Twee hoeren van d'Baron Sijn hier geweest, maer
hebben moeten vertrecken, met een knegt van hem,
heeft versogt om ties pistolen to hebben van sin
gelt, dat onder de Magistraet is, maer ik heb dat
niet willen accordeeren, ik seg dat hj eeten en
drincken kan ordonneeren So goed en soo kostelijk
als het to krijgen is, maer gees gelt, dat sijn figures
makers op een eijnd sijn, ik heb van avond een
brieff gesien van een Coopman uiet Holsteijn, die
sig informeert off de Baron Gortz ook wel bewaert
word, dat hij verhoop Sin tijd hier to versleijte, en
niet weer in Holsteijn t'mogen komen, dat hij het
daer Slegt gemaekt heeft.
Hjj ontsiet Sig niet om t' seggen aen d'Bodens
Sijn inpertinente Schelmstucken, daer steeck soo
veel quaed in , dat hij sig niet kan bematigen .
Mijn Heer,
Arnhem den
19 Maert 1717 .

UEd . Dienstwillige
Dienaer

w.

VLEERTMAN .
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3 .80.
'1 . 0 .
4. 0.
2.-- .

4e deel . 2e stuk,
e deel, l e stuk .
e deel . 2e stuk.
e deel . i e stuk.
deel. 2e stuk.
7 e deel, l e stuk,
7e deel . 2e stuk,

f (2 . 0)

1 . 0.

- (3 .20)

1. 0.

-

( , 0)

1. ,
1,
4.
4. 0.
2. 0.

4 °.) 1 deal . f ( ,20)

.20 .

(2, 0)
(2, 0)
(2 .10)
( . 0)

CODEX DIPLOMATICUS .
E E R S T E S E R I E (I N

TWEEDS SERIF (IN

P deal . le
le deal . 2e
2e deal, l e
2 e deal . 2e
3e deal, le

afd, f
afd . afd. afd . afd . -

(3,7 ) 2. 0.
(3.10) 2. 0.
( .20) 3 . 0 .
(3.20) 2 .
( . 0) 2 . .

8 °.)

3e deal. 2e afd .
4e deal, le afd .
4e deal . 2e afd,
e deal . , .
e deal . . .

- (3,40)
- (3 .10)
- ( ,20)
-(12,00)
- (1 .20)

(#) De aerate jaargang is niet in druk versehenen.

1 . 0.
4 . 0.
1. 0
4.--.
1.--,

EIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN .
le deel
2e (led l
'3e deel

.
.
.
4e deel .
e deel .
e deel
7e deel
Se deel
9 e deel
loe deel

.
.
.
.
.

f( . 0)
- ( .`_'0)
.20)
- (8 .80)
- ( .40)
i

2. 0.
2. 0.
2. 0.
4 .00 .
3 .00.
.00 .
.00.
3 . 0.
.10.
,80 .

lie
12e
l3e
14e
1 e
1 e

17e
18e

19e

deel
deel
deel
deel
deel
deel
deel
deel
deel

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.

.
.
.
.
.
.

I

.
.
.
.
.

-

. 0.
4 .10 .
.00 .
3.80 .
4.90 .
4 .7 .

.

.

.

.

-

.2 .

f ( .80)

1 . 0.

^r

REGISTER op de Kronijk. 184 --18 4 .

. ,

REGISTER op de onderwerpen , behandeld in de
Kronijk, de Berigten en den Codex diplomaticus
- (1 .80) 1 . 0 .
WERKEN.
NIEUWE SERIF .
1.

Annales Egmundani

2.

Verbaal van de ambassade naar Engeland .
1 8
- (1 .80)

1 .- .

3.

Memorien van Roger Williams

- (2 .10)

1 .-.

4.
ar .

Kronijken van Emo en Menko

70)
HOKTErTSW , Opkomst en ondergang van
Naarden
- (4 . 0)
Kronijk van Holland van den Clerc uten
laghen landen bi der see
- ( 2 .30)

1 . 0.

7.

Kronijkv . Eggerik Egges Phebens,1

1.

8.

VERWIJS, De oorlogen van Albrecht van
Beieren met de Friezen
- (9 .80)

2. 0.

9.

Verbaal van de ambassade naar Denemarken, enz . 1 2
- (2 .30)

1 .- .

10 .

Verbaal v. d . ambassade n . Engeland .1 2

1.

11 .

Brieven van J . Wtenbogaert. I . (1 84-1 18) - (4 .00)

1. 0.

12 .

Brieven v . J. Wtenbogaert II 1 . (1 18-1 21) - (2 .80)

4 .-- .

13 .

Memorials of P. P. J. Quint Ondaatje .

14 .

Verhooren van Hugo de Groot .

1 .

Brieven V . J . Wtenbogaert, ll 2 . (1 21-1 2 ) - ( . 0)

2.

1 .

Memorien van Cornelis Pieterszoon Hooft . - (4,90)

2.

17 .

Brieven V. J . Wtenbogaert . III 1 . (1 2 -1 27) - ( . 0)

2.

18 .

Onderzoek omtrent de Middelburgsche beroerten van 1
en 1 7
- (3.40)

1 . 0.

Brieven v . J . Wtenbogaert. III 2 . (1 28 .1 29) - (8 .20)

2 . 0.

.

19 .

.

.

f (L20)

4 94, - (2 .40)

.

. - (1 .90)

1 . 0.
1 .--.

. - (4 .00)

4. 0.

. - (4 .80)

2 .--.

.

20 .

Brieven v . Job . Wtenbogaert . III 3 . (1 .0), f ( .10)

`2 .--- .

21 .

De rekeningen der grafelijkheid van Holland . I . ,
- ( .80)

2. 0.

22 .

Brieven v . J . Wtenbogaert. 11! 4 . (1 31-1 44) - (4 . 0)

'1 . 0 .

23 .

Journaal van Constantijn Huygens den
zoon. 1 88-1 9 I .
. - ( .70)

.70 .

24 .

De rekeningen der grafelijkheid van Holl and . II

- (7 .20)

2. 0.

2 .

Journaal van Constantijn Huygens den
zoon . 1 88 1 9 . II
- (7 .90)

7 .90 .

2 .

De rekeningen der grafelijkheid van HolIII
land. '0)

2. 0.

Brieven van en aan J . D, van der Capellen
van de Poll
-(10 .80)

3.

27 .

.

27b. Brieven van en aan J . D, van der Capellen

- (1 .40) 1 .

van de Poll . (Aanhangsel. )
28 .
29 .
30 .

BoMabtus , Bellum Trajectinum . . .
- (1 .40)
De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland . I
- ( .80)
De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland . 11
- ( .30)

31 .

MULLER,
kronijken

32 .

Journalen van Constantijn Huygens den
zoon . 1 73-1 78
- (3 . 0)

33 .

Negociations de d'Avaux
Suede. 1 93--1 9 . I

1.
3.
3.--.

Lijst van Noord-Nederlandsche
. . . . . . . . . . . - (1 .40)
3. 0 .

a la cour de

34 . Negociations de d'Avaux . II
3 . Negociations de d'Avaux . III '1
•
.
.
III
2
3
Negociations de d'Avaux
37 . Brieven van Lionello en Suriano en verslag van Trevisano aan den Senaat van
Venetie . 1 1 --1 20
.

(8 .00) 2 . 0.
( .40) 2 .
( . 0)

2.

(3 .90)

1 . 0.

( .10)

3. 0.

. - ( . 0)

3. 0.

38 .

Brieven aan R . M . van Goens. I .

39 .

Dagverhaal van Jan van Riebeek. I . (1
1
)

- (7 .80)

7 .80 .

40 .

Rijmkroniek van Melis Stoke . I .

. - ( .00)

2. 0.

41 .

De gesehillen over de afdanking van het
krijgsvolk . 1 49--1 0
- ( .40)

2 . 0.

42 .

Rijmkroniek van Melis Stoke, 11 .

.

2-

.

. - (4 .80)

2. 0.

43.

Brieven aan R. M . van Goens . II.

44 .

Brieven van Jhr. Arend van Dorp. I . .

. - (4 . 0)
. - ( , 0)

3 .-- .

4 .

Memorien V. Mr . D . v . Bleyswijk.1734--17

- (4. 0)

1. 0.

3.

,

4 .

Journalen van Constantijn Huygens den
zoon . 1 80-1 82 .
; , f (2 .20)

2 .20 .

47. Correspondentie van Lodewijk van Nassau - (2 .90)

2 .90.

48. Kroniek van Sicke Benninge

- (2,40)

2.40.

- (2,10)

2 .10.

. - (7,80)

2. 0 .

49.

Narracio de Groninghe, de Thrente et de
Covordia

0.

Brieven van Jhr . Arend van Dorp . II.

1.

Documents concernant les relations entre le
due d'Anjou et les Pays•B as . I. (1 7 -1 78) . -

.80 .

2.

Resolution van de vroedschap van Utrecht
betreffende de akademie . 1 32-1 99 . . -

2 .00 .

3,

De registers en rekeningen van hot bisdom
Utrecht. 132 --133 .

-

7 .30 .

De registers en rekeningen van hot bisdom
Utrecht. 132
133 . II

-

8.

l

4.

.

Documents concernant les relations entre le
due d'Anjou et les Pays-Bas. II. (1 78 .1 79) . -

.

Brieven aan R . M, van Goons . III .

7.

.

.

Documents concernant les relations entre le
due d'Anjou et les Pays-Bas . III . (1 79 .1 81) .1

•
•

8.

Dagverhaal v, Jan v . Riebeek II. (1

9.

Dagverhaal c . Jan v . Riebeek III . (1

8) .

0.

Documents concernant les relations entre le
due d'Anjou et les Pays-Bas . IV . (1 81-1 83). -

9 .1 (i2)

.2 .
-

3 .- .

8 .90 .
8.
8,-- .
4. 0.

DERDE SERIE .
1.

FR . DUSSELDORP, Annales . 1

-1

1

. -

7 . 0.

2.

De oudste stadsrekeningen van Dordrecht .
1284-1424. . .
-

2 .40.

3.

Het oudste cartularium van hot sticht Utrecht,

-

4 . 0.

4.

Brieven van Willem V aan Van .Lijnden van
Blitterswijk
-

3. 0.

.

Lettres de Pierre de Groot a Abraham de
Wicquefort . 1
8-1 74
.

.2 .

.

Rekenmgen van de gilden van Dordrecht .
1438-1 00

2.80 .

7.

De regeeringe van
H . BONTEMANTEL,
Amsterdam . 1 3--1 72. I
-

8.

H . BONTEMANTEL, De regeeringe van
Amsterdam . 1 3--1 72 . II
-

9.

Rekeningen d . stall Gkoningen u . d .1 e eeuw .

-

4 .-.

12.

Diarium Everardi Bronchorstii .1 91--1 27

-

2 .40 .

. 0.

.

ABRAHAM DE 'VICRUEFolt't', Histoire des ProvincesUnies des Pais-Bas, 4 vol

f 2 ,

BULLARIUM TRAJECTENSC . 2 tom

- 24,

VERSLAG van de algemeene vergadering der leden
op 1
April 189
VERSLAG van de algemeene vergadering der leden
op 20 April 1897

-

0. 0.

-

0 .90 .

BEPALINGEN over de uitgave van handschriften .

-

0 .2 .

BEPALINGEN over het uitgeven van handschriften,
betrekking hebbende op de nieuwe geschiedenis ,
CATALOGUE der boekerij van bet Historisch Genootschap . 3~ uitgave .
1872
le SUPPLEMENT op den Catalogue der boekerij van
bet Historisch Genootschap (1882)
2e SUPPLEMENT op den Catalogue der boekerij van
bet Historisch Genootschap (189 )

0.20 .
-

1. 0.

UITGA YEN
VAN HET

HISTORISCH GENOOTBCHAP

1) .

Lijst van Noord Nederlandsche kronijken, met opgave
van bestaande handschriften en litteratuur . Door S .
Muller Fz
f (1 .40) 1 .
.
Volledige lijst van alle Noord-Nederlandsche kronijken en wegwijzer door de bestaande handschriften van uitgegevene en onuitgegevene kronijken .
Annales Egmundani
f (1 .20) 1
Oudste bron voor de geschiedenis van bet graafschap Holland .
Rijmkroniek van Melis Stoke . Uitgegeven door w. G .
Brill 2 deelen
f (9 .80)
.-• .
Belangrijk verhaal van een grafelijken klerk omtrent de geschiedenis
van de laatste tijden van bet Hollandsche en het optreden van
het Henegouwsehe huffs .
Kronijk van Holland van een ongenoemden geestelijke
(gewoonlijk genaamd Kronijk van den Clerc uten laghen
landen bi der see)
f (2 .30) 1 .
Kronijk, waarvan de tekst nauw verwant is aan de Hollandsche
vertaling der belangrijke kronijk van Beka .
HENRICUS B0MEGIUS , Bellum Trajectinum.

f (1 .40) 1 .-- .
Verhaal van de gebeurtenissen, die aan de annexatie van het
sticht Utrecht door Karel V voorafgingen .

Kronijken van Emo en Menko . Uitgegeven door Feith
en Aeker Stratingh
f (3 .70) 1 0 .
Belangrijkste bron voor de oudste geschiedenis van Friesland,
vooral voor de sociale historie .
Quedam narraeio de Groninghe, de Thrente, de Covordia
et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus . Uitgegeven door C . PjjnackerHordijk f (2 .10) 2 .10 .
Belangrijk voor de geschiedenis van Groningen en Drente in de
12e en 13e eeuw. Uitgaaf volgens een handschrift, dat aan de
uitgevers der Monuments Germanise onbekend is gebleven .
1) Dit overzicht der uitgaven van bet genootschap bedoelt alleen
dzn hoofdiuhoud der werken, niet den volledigen inhoud to vermelden .

De kroniek van Sicke Benninge, le en 2e deel (kroniek
van Van Lemego) . Uitgegeven en met kritische aanteekeningen voorzien door J, A, Feith ; met eene inleiding van P . J Blok
f (2 .40) 2 40 .
Verhaal van een hooggeplaatst getuige van de gebeurtenissen to
Groniugen in de 1 e en het begin der 1 e eeuw, hier voor het
eerst op betrouwbare wijze uitgegeven. Ook de hier overgenomene kroniek van Lemego over de 1 e eeuw is het werk van
een tijdgenoot .
Het oudste cartularium van het sticht Utrecht . Uitgegeven door S . Muller Fz
f 4. 0.
Bevat alle keizeroorkonden van bet sticht Utrecht en alle andere
giftbrieven uit de oudste tUden van bet bisdom .
Bullarium Trajectense, Romanorum Pontificum diplomats
usque ad Urbanum Papam VT in veterem episcopatum
Trajectensem destinata . Edidit Gisb . Brom . 2 tomi
f 24 .
Volledige verzameling van de in het pauselijk archief aanwezige
oorkonden, betrekking hebbende op het bisdom Utrecht .
De rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het
Henegouwsche huffs . Uitgegeven door H . Cv. Hamaker .
3 deelen
f (1920)
.7 . 0
De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland onder het
Henegouwsche Huffs . Uitgegeven door H . G . Hamaker .
2 deelen
f (1210) .
Oudst bewaarde rekeningen van de Hollandsche graven, overrijk
aan bizonderheden betreffende de geographisehe, administratieve
en sociale toestanden van Holland in de veertiende eeuw .
De registers en rekeningen van het bisdom Utrecht . 132
133 . Uitgegeven door S. Muller Fz . 2 deelen, f 1 30 .
Eenige bron voor de kennis van de administratie van het bisdom
Utrecht in het begin van de veertiende eeuw .
De oudste stadsrekeningen van Dordrecht . 1284--1424 .
Uitgegeven door C . M. Dozy
f 2 40 .
Bevat o . a. de eenige stadsrekeningen uit de dertiende eeuw, die
in Nederland bewaard zijn .
Rekeningen van de gilden van Dordrecht . 1438-1 00.
f 2 80 .
Uitgegeven door J, C . Overvoorde
Eenige bewaarde middeleeuwsche rekeningen van Nederlandsche
gilden, van belang voor de kennis van de inrichting deter corporaties.
Rekeningen der stall Groningen uit de 1 e eeuw . Uitgegeven door P . J Blok
f 4 .- .
Geven een voliedig overzicht van de administratie der stall Groiingen ii1 de eerste helft der zestiende eeuw .

E . VERwijs , Pe oorlogen van hertog Albrecht van Beieren
met de Friezen in de laatste jaren der XIVe eeuw .
f (9 .80) 2 0
Bewerking van deze belangrijke episode der Nederlandsche geschiedenis, voornamelijk getrokken nit de grafelijkheidsrekeningen
van Holland .

Onderzoek van 's Konings wege ingesteld omtrent de
Middelburgsche beroerten van 1
en 1 7 Uitgegeven
f (3 40) 1 . 0
door J. Van Vloten
Zeer belangrijke bron voor de geschiedenis van de hagepreeken,
den beeldenstorm en het eerste gewapende verzet tegen de Spanjaarden in Zeeland .

Correspondentie van en betreffende Lodewijk van Nassau
en andere onuitgegeven documenten Verzameld door
P J Blok
f (2 .90) 2 90
Bevat o, a . de onuitgegeven apologie van Lodewijk, de rechterhand van zijn broeder pries Willem van Oranje, en eene correspondentie betreffende zijne onderhandelingen met het Fransche hof.

Over de opkomst en den ondergang van Naarden .
Uitgegeven door Peerlkamp en A . Perk f (4, 0) 1 0 .

HORTENS1as,

Bit geschrift van Lambertus Hortensius, rector der Latijnsche
school to Naarden, is vooral merkwaardig om de mededeelingen
over bet begin van den 8a-jarigen oorlog en het uitvoerig verhaal van bet uitmoorden van Naarden door de Spanjaarden (1 72) .

Memorien van Roger Williams . Uitgegeven door J. T .
Bodel Nyenhuis
f (210) 1 .
Merkwaardig voor de oorlogsgeschiedenis der jaren 1 72--1 74 ;
de schrijver was ooggetuige der gebeurtenissen in de eerste jaren
van den opstand tegen Spanje .

Brieven en onuitgegeven stukken van Jonkheer Arend
van Dorp, heer van Maasdam . Uitgegeven door J . B . J . N .
ridder De van der Schueren . 2 deelen . f (14 .40) . 0
Papieren van een handlanger van pries Willem I, belangrijk
voor de intieme geschiedenis van den opstand tegen Spanje .

Documents concernant les relations entre le due d'Anjou et
les Pays-Bas . (1 7 --1 83 ) Publics par P . L . Muller et
Alph . Diegerick . Tome I--IV (1 7 --Mars 1 83), f 2 .4 .
Volledige bronnenuitgave betreffende de tusschenkomst van den
hertog van Anjou , broeder van Hendrik III, in de taken van
den Nederlandschen opstand en de aanneming van de souvereiniteit over de Nederlandsche gewesten .

Kronijk van Eggerik Egges Phebens .
gegeven door H . 0 . Feith

1

-1 94 . Uitf (2 40) 1 .-- .

G}roningsche kronijk vain een onhartijdigen hervorrningsgezinde,
bron van Emmius .

Uittreksel nit Francisci Dusseldorpii Annales . 1
Uitgegeven door R . Fruin .

-1 1 .
f 7 . 0.

De geschiedenis van den opstand, door een katholiek tijdgenoot
geschreven.

Diarium Everardi Bronchorstii dive Adversaria omnium
quae fiesta suet in academia Leidensi, 1 91-1 27 .
Uitgegeven door J . C . Van Slee
f 2 40 .
Curieuse aanteekeningen over bet onderwijs en bet lever aan
de Leidsche academie .

Brieven van Lionello en Suriano nit Den Haag aan Doge
en Senaat van Venetie in 1 1 --1 18, benevens Verslag
van Trevisano betreffende zone tending naar Holland
in 1 20
f ( .10) 3 . 0
Merkwaardige brieven van de bekende Venetiaansche diplonlaten
over de geschillen tijdens bet bestand.

Memorien en adviezen van Cornelis Pieterszoon Hooft .
f (4 .90) 2 .
Belangrijk voor de geschiedenis van Amsterdam in de jaren
1 7 --1 20 en voor de bonding van doze stad in de godsdien •
stige geschillen .

Verhooren en andere bescheiden betreffende bet rechtsgeding van Hugo de Groot Uitgegeven door R . Fruin .
f (4 .80) 2
Belangrijk voor de kennis van den strijd tusschen de twee groote
staatspartijen in bet begin van de republiek, waarbij Grotius
eene belangrijke rol vervulde.

Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert 1 84-1 44 Uitgegeven door H . C Rogge 7
deelen
f (37 . 0) 12 . 0 .
Doze correspondentie van den bekenden Remonstrantschen hofprediker van pries Maurits is in de eerste plaats belangrijk voor
de geschiedenis van de kerkehjke woelingen tijdens bet bestand .

Verbaal van de ambassade van Aerssen, Joachimi en Burmania naar Engeland 1 2
f (1 .90) 1
Bevat de onderhandeling over een verbond vats onderlinge bescherming na bet afspringen van bet huwelijk tusschen den zoon
van den Engelsehen koning en eene Spaansche princes .

Verbaal van de ambassade van Gaspar van Vosbergen bij
den koning van Denemarken, den Neder-Saxischen kreits
en den koning van Zweden . 1 2
. , f (2 30) 1- .
Behelst de onderhandelingen over een verbond tegen den keizer
en den koning van Spanje in bet begin van den Dertigjarigen
oorlog.

Resolution, genomen bij de vroedschap van Utrecht betreffende de Illustre school en de Akademie in hare

stall . Uitgegeven door J . A . Wijnne . le stuk (1 32
1 99)
f 200 .
Merkwaardig voor de geschiedenis van het akademisch onderwijs
in de zeventiende eeuw. (Zal eerlang vervolgd worden .)
Histoire des Provinces-Unies
des Pals-Bas, depuis le parfait establissement de cet
estat par la paix de Munster . 4 volumes . , f 2 .
De beste gelijktijdige geschiedenis van de Nederlanden in de
tweede helft der zeventiende eeuw door een diplomatiek agent .

ABRAHAM DE WICQUEFORT,

lie geschillen over de afdanking van het krijgsvolk in de
Vereenigde Nederlanden in de jaren 1 49 en 1 0 .
Toegelicht door J . A . Wjjnne . . . . f ( 40) 2 . 0 .
De bekende geschillen van het jaar 1 0 worden hier toegelicht
uit onbekende stukken uit het Huis-archief van H . M . de Konmgin.
Dagverhaal van Jan van Riebeek, commandeer aan de
Kaap de Goede Hoop . 1 2--1 2 . 3 deelen, f 23 .80
Merkwaardig verhaal van den stichter der Kaapkolonie omtrent
de geschiedenis van deze kolonie .
H.

BONTEMANTEL, De regeeringe van Amsterdam, soo in
't civiel als crimineel en militaire . 1 3--1 72 . Uitgegeven door G . W . Kernkamp . 2 deelen . . f 11 . 0
Gedenksehriften van een Amsterdamsch regent uit den tijd van
Jan De Witt, belangrijk voor de kennis van de regeering en de
regeeringsintriges van Amsterdam .

Lettres de Pierre de Groot a Abraham de Wicquefort .
1 8 1 74. Publiees par F . J. L . Kramer . f .2 .
Brieven van P . De Groot, den zoon van Hugo De Groot , voornamelijk loopende over de Keulsche vredeshandeling in 1 73 .
Journalen van Constantijn Huygens den zoon 1 73--1 78 .
I (3 0) 3 . 0 .
Journalen van Constantijn Huygens den zoon . 1 80-1 82
f (2 20) 2 .20
en 1 49-1 0
Journaal van Constantijn Huygens den zoon . 1 88-1 9 .
f (14 . 0) 14 . 0 .
2 deelen
Journalen van den secretaris van Willem III, hoogst belangrijk
voor de kennis van personen en de zedengeschiedenis van de
laatste helft der zeventiende eeuw .
Verbaal van de buitengewone ambassade naar Engeland
f (1 .80) 1 .-.
in 1 8
Gewichtig voor de kennis van de verhouding der republiek tot
koning Jakob II na diens troonsbestijging en den opstand van
Monmouth en zijne aanhangers .

egociations du eornte D'Avaux, ambassadeur a la cour
de Suede, pendant les annees 1 93, 1 97, 1 98 . Publiees
par J A . Wjjnne . 4 volumes . . . . f (22 .90) 8
Belangrijk voor de geschiedenis van de diplomatieke betrekkingen
der mogendheden ten tijde van den Negenjarigen oorlog .
Memorien van Mr Diderik Van Bleyswijk, burgemeester
van Gorinehem . 1734-17 . Uitgegeven door Theod .
Jorissen
f (4 . 0) 3 .- .
Belangrijk voor de geschiedenis van de familieregeering en de
regentenintriges in de steden van Holland .
Brieven van en aan Joan Derek Van der Capellen van
de Poll . Uitgegeven door W . H . De Beaufort . Met aanhangsel door J . A . Sillem . 2 deelen . f (1220) 4
Brieven van den bekenden adellijken patriotschen leider, hooget
belangrijk voor de geschiedenis van de jaren 17 3-1784 .
Brieven aan E . M . Van Goens en onuitgegeven stukken
f (14 .20) 8
hem betreffende . 3 deelen
Belangrijk voor de autobiografie van R . M . Van Goens en voor
de kennis van zijne verhouding tot de stadhouderlijke partij .
Bevat bovendien eene uitgebreide correspondentie met buitenlandsehe geleerden .
Brieven van prins Willem V aan baron Van Lijnden van
Blitterswjk . Uitgegeven onder toezicht van F . De Bas .
I3 0
Vertrouwelijke brieven van den prins aan zijn vertegenwoordiger
als eerste edele in Zeeland .
Memorials and times of Peter Philip Juriaan Quint Ondaatj a By Mrs . Davies . . . . . . f (4 .00) 1 . 0 .
Biographic van den bekenden Utrechtschen patriot van 1784 en
volgeude jaren.
KRONIJK .

EERSTE SEIZIE .
Ie jaargang . (Is niet in druk verschenen .)
lie jaargang . 184
f ( .-) 1 . 0
Behelst tal van bijzonderheden over historische personen, kerkelUke taken, universiteitswezen enz . - Inventaris van brieven uit
het archief der voormalige vijf kapittelen to Utrecht (1380
1 13) . - Kleine historische mededeelirgen enz, enz .
Tile jaargang . 1847
f (2 70) 1 . 0 .
Vervolg van den inventaris der brieven uit het archief der voormalige vijf kapittelen to Utrecht (1 14, 1 1 ) . - Vole wetenswaardigheden over archaeologic, genealogie, archiefwezen . -Verklaring van spreekwijzen (dialecten) en spreebwoorden enz . enz

IVe jaargang . 1848 .
f (3 .70) 2 . 0 ..
Verschillende brieven van prins Willem I, Paulus Merula (minnebrief), Wtenbogaert e, a. - Vervolg van den inventaris der
kapittelen (1 1 , 1 17) . - Mededeelingen over Czaar Peter en
zijne vrouw e . a. -- Toestand der archieven van Nijmegen, Utrecht,
Groningen, Dordrecht' en andere steden enz, enz .
Ve jaargang . 1849
. I ( . ) 2. 0.
Inventarissen van verschillende stads-archieven. - Brieven van
David van Bourgondie, Philips II, prins Willem I, Hugo De
Groot, e . a. -- Bijdragen tot de geschiedenis van bet Nederlandsche zeewezen en krijgswezen (1 18) enz, enz.
TWEEDS

VIe jaargang. 18 0

SERIF .

f ( .--) 2

Inventarissen van verschillende archieven van steden, gerechten
en gasthuizen . - Brieven o . a . van Adolf en Karel van Gelder
(14 --1477), Christiaan II van Denemarken (1 2 ), Karel V
(1 3?), Philips II (1 9, 7), E . Leoninus (9 81), prins Willem I (9 82), Maurits van Nassau (1 00) e, a . -- Bijzonderheden
over Utrechtsche bissehoppen , hertogen van Gelre e . a . ; over den
vredehandel to Utrecht (9713) ; over aflaatgelden, papiermerken
enz . enz .
f ( .40) 3 .
VIIe jaargang . 18 1
Inventarissen van archieven . - Academie to Franeker. -- Middeleeuwsehe kerkgebouwen in Friesland en Groningen . - Graftombes
in Germaanschen smack en in dies der Renaissance . -- Tien
brieven betreffende de Geldersche aangelegenheden in 1 3
1 37 . - Brieven van bekende personen ; genealogies enz . enz .
VIIIe jaargang . 18 2
I ( .80) 3 - .
Reproductie van den „Almanach sae den nieuwen ende ouden
stijl . Opt Jaer ons Heeren M .D .XCVIII", in 12° to Delft bij
Bruyn Harmansz . - 19 brieven van Anna van Egmond can hares
broeder Maaimiliaan . - Keuken-rekening van de grafelijkheid van
Holland en Zeeland . 9401 . - Stukken over de Oost-Indische
Compagnie . - Emigreerende families uit Antwerpen scar Middelburg. 1 8 enz, enz .

IXe jaargang. 18 3

f ( .80) 3 .

Belsngrijke ondersehepte Portugeesche briefwisseling . 1 34 . Stukken van Jan Pietersz . Coen over den hander in Indict . 1 22,
1 23 . - Fragmenten van oude kronieken. -- Journaal, gehouden
to Batavia door den directeur-generaal Ph . Zwart.1 3 . -- Chro .
no?ogische opgave der oorkonden over de 13e en '14e eeuw in
bet stads-archief to Harderwijk . -- Bijdragen tot de geschiedenis
Brieven ; genealogische
van het gesehntwezen (1491-1 28).
mededeelingen enz . enz .

f ( .80) 3 .
Xe jaargang . 18 4
Uiterste wil van prins Maurits . --- Eenige merkwaardige von-

nissen . '1 24--1 4 . -- Handel op Perzie en de golf van Bengalen . 1 33 . - Stukken over de Oost-Indische Compagnie .
109 Brieven van Maria van Nassau. 1 0 -'1 1 . -- Charters
in het stads-archief van Harderwijk . 1402--92 enz, enz .

DERDE EERIE .
XIe jaargang . 18
f (3 .20) 1 .-- .
Betrekking tusschen de Nederlanden en Geneve in'1 89,1 90 . Stukken over de West-Indische Compagnie . - Geslachtswapenen
en rouwborden in kerken . --- Stukken betreffende de krijgsgeschiedenis . --- Brieven enz . van en aan Anna Maria van Schurman . Onuitgegeven gedichten van Const . Huygens enz, enz .
XIIe jaargang. 18
t (3 0) 1 .
Rechtstoestand in het begin der 1 e eeuw .
Rechtsgebruiken in
de middeneeuwen. -- Eenige merkwaardige vonnissen nit den tijd
der geloofsvervoiging to Amsterdam in de 1 e eeuw . - Bijdrage
tot de geschiedenis van den bouw van den Dom to Utrecht . -Autobiographic van den gouverneur-generaal P . A . van der
Parra. -- Grafsteden der oudste bewoners van Denemarken enz . enz .

XIIIe jaargang . 18 7

f (4,80) 1 . 0 .

Oorkonden betrekkelijk den twist tusschen den bissehop van
Utrecht en den beer van Wisch in 1490 . - Inventaris van bet
stadsarchief to Oudewater . -- Begiftigingen en bezittingen van
het Carthuizer-convent bij Utrecht . -- Charter van 13 8, bevattende een overzicht van bet bisdom Utrecht in 1278 .
XIVe jaargang . 18 8
f ( .10) 1 . 0 .
Stukken betrekkelijk den oorlog met Frankrijk in 1 7 . -- Oude
doopvonten (met of beeldingen) . -- Stukken betrekkelijk de hervormingsberoerten to Utrecht in 1
en 1 7 . -- Ezpeditie naar
Portugal in Sept . 1 7 enz, enz .
XVe jaargang . 18 9
f (4 . 0) 1 . 0 .
Brieven van pries Willem van Oranje aan zijne vrouw Anna
van Egmond. --- Liefdadige stichtingen to Utrecht . -- Charters
nit bet stalls-archief to Harderwijk, 14e en 1 e eeuw . -- Gevangenneming van Paulus Buys, 1 8 enz, enz .

VIERDE

XVIe jaargang. 18 0 .

EERIE .
.

I

( .40) 1 . 0 .

Aanteekeningen betrekkelijk het beleg van Haarlem . - Overlandreis van IndiS naar Europa in 17 7 . -- Stukken voor de geschiedenis van de jaren 1 88 en 1 89 enz, enz .

XVIIe jaargang. 18 1

f ( .80) 1 . 0 .

Stukken your de geschiedeuis der jaren 1 88 en 1 89 . -- Verdedigingswerkcil van de IJssel . 1 72 . -- Brieven van Willem

van Liere. --- Onkosten der judicature van Oldenbarneveld . -Onkosten der Dordsche synode enz, enz .

XVIIIe jaargang, 18 1

f ( . 0) 1 . 0 .

Stukken voor de geschiedenis der jaren 1 90 en 9 91 enz, enz.
XIXe jaargang. 18 3
f (7 .40) 2
Stukken voor de geschiedenis van het jaar 9 92 . -- Wicqueforts
Memoires . - Heinrici ab Hovel Speculum Westphaliae enz . enz .
XXe jaargang. 18 4
f (7 .20) 2 .
Stukken voor de geschiedenis der jaren 9 93 en 1 94, -- De
benoeming van graaf Johan van Nassau tot stadhouder van Gelderland . -- Beschrijving van een tocht naar de bovenlanden van
Banjermassing in het jaar 1790 . -- De bekostiging der voormalige fortificatiewerken der stad Utrecht enz . enz .
VIJFDE EERIE .
f (7, 0) 2 .
XXIe jaargang. 18
Stukken voor de geschiedenis van het jaar 9 9 . - Thysius
Leere en Order der Ned . Geref. Kerken. - Rapport faict par
Monsieur de St . Aldegonde au Conseil d'Estat de sa negotiation
en France . 1 81 . - Bijdrage tot de geschiedenis der gewevene
en andere behangseltapijten, vooral in Denemarken enz, enz
XXIIe jaargang . 18
f (7 .20) 2
Stukken betreffende de onlusten binnen Utrecht in 9 10 .
Verbaal van de legatie van Leoninus, van Loozen, Valcke en
Franekena naar Engeland in 1 9 . - Stukken betrekkelijk de
Remonstranten enz . enz .
f (9,20) 2 . 0 .
XXIIIe jaargang . 18 7
Concept van eerie Compagnie van assurantie en van haar octrooi .
1 28, 29, - Brieven van Joh . Heinsius over den in 1 32 aangeknoopten vredehandel . -- Eerie bijdrage tot het levee van
Onno Zwier Van Haren. - Over den geest en de strekking
van het Ainsterdamsche patriciaat enz, enz .
f (9 .40) 2 0 .
XXIVe jaargang . 18 8
Brieven van Maarten Harpertsz . Tromp en van Witte Cornelisz .
De Witt, - Brieven van Bilderbeck , N eder landsch agent to
Seulen, betreffende het laatste gedeelte van den Dertigjarigen
oorlog, - Aegidius Daalmans, Indi~anse aanteekeningen enz, enz .
f (10,70) 3 .
XXVe jaargang . 18 9
Stukken betreffende den vrijen handel op Brazilie .1 37 . - Origi.
neele brieven van H . Doedens aan Ant, Van Hilten betreffende
de West-lndische Compagnie .1 41-1 48. -- Journaal van Job,
Van Kerkhoven, heer van Heenvliet , hofmeester van de princesroyaal, over de ziekte en den flood van pries Willem II en
de kwestien omtrent de voogdij van deli jonggeboren prilis . Gleheime correspondentie uit Engeland 10 9, 1 0 enz, enz .

ZESDE SERIF .
XXVIe jaargang. 1870 .
f
(8 .-) 2 0 .
Geschillen to Nijmegen. 1 17 . - Het Geusen Liedboek . - Vervolging van de Remonstranten in Land en Stad van Utrecht.
1 19 enz. - Eenige aanteekeningen wegens bet gebeurde to
Utrecht in 178 en 1787, - Reisjournaal uit de 17e eeuw naar
bet Heilige Land enz . enz.
XXVIIe jaargang . 1871 .
. . I (8 .20) 2 . 0 .
Aanteekeningen betrekkehjk bet gebeurde to Utrecht in 178 en
1787 . - Stukken rakende de Quadruple Alliantie. - Grondig
verhaal van Amboyna. 1 21 . - Verhaal van eenige oorlogen in
Indie. 1 22 enz . enz.
XXVIIIe jaargang . 1872
f ( 20) 2 0 .
Uit de papieren van eenen bewindhebber der Oost-Indische Cornpagnie. - Brieven van R. Hoogerbeets . - Doleantien over misbruiken in de regeering van Friesland. 1 27 enz. enz.
XXIXe jaargang. 1873 . .
. f (8 .30) 2 0
Stukken betreffende de gesehiedenis van den oorlog in 1 30 en
eenige volgende jaren . - Reformatie van 's Hertogenbosch .
1 30 . - Classieale acts van Brazilie . 1 3 -1 44 . - Brieven
van Willem Van Oldenbarneveld aan Hugo De Groot . - Uit de
papieren van eenen bewindhebber der Oost-Indische Compagnie . Aanbeveliagen voor scheepskapitein enz., ingekomen bU Johan
De Witt . 1 3-1 72 enz . enz .
XXXe jaargang . 1874
f (10 30) 3 -- .
Staat van ontvangsteu en uitgaven der geestelijke goederen tot
onderhoud van predikanten . 1 90. - Politieke brieven uit de
jaren 1784, 178 en 178 , meerendeels van den beer Maxim .
D'Yvoy . - [lit de papieren van eenen bewindhebber der OostIndische Compagnie. - Verhaal der gevangenschap van Oldenbarnevelt, beschreven door zijn knecht Jan Franeken enz, enz.
XXXie jaargang. 187
f (8 .40) 2 0 .
Rapport der geheime staatscommissie nopens de toekomstige inrichting en huishouding van den staat . 1818 . - Journaal van
Splinter Helmich, soldaat en later hopman in dienst van den
laude . 1 72-1 98 . - De magistraatsbestelling to Utrecht ouder
de republiek . - De vorming van bet Oversticht. - Brieven
van pries Willem V. 178
4793 enz, enz .
BERIGTEN.
Ie deel 1e stuk
f (3 .40) 1 0 .
Dodt van Flensburg over Valerius Andreas. - Visscher over Jan
van Rode, vertaler der Somme le Roy . - Dodt van Flensburg
over Adam en Paul van Vianen .
Utrechtseh haudschrift der

Snorra-Edda . --- Eyck vaii 7uilichem, Bouw- en beeldhouwkundige voortbrengaelen in ons land .
Ie deel 2e stuk
f (2,20) 1 0 .
Nederlandsche handschriften in de Keizerlijke bibliotheek to
Petersburg, -- Aseh van Wijck, Schuttengilden in Nederland .
IIe deel le stuk
f (2 .20) 1 0.
Verblijf van Christiaan II van Denemarken in Nederland . 1 21 . Beroerten to Gent onder Karel V .
f (3 .80) 3 .80 .

lie deel 2e stuk
Verhooren van Oldenbarnevelt .

IIIe deel le stuk
f (3 .--) 1 . 0 .
Geschiedenis van, het geslacht Van Mathenesse . Catalogue de
documents mauuscrits relatifs a 1'historie de la Hollande dens
les bibliotheques de Paris .
IIIe deel 2e stuk
f (3 .--) 1 . 0 .
Journaal omtrent de vredehandeling to Utrecht .
IVe deel le stuk . .
.
Geschiedenis van het geslacht Nijenrode .

.

[(3 .

2.

.

IVe deel 2e stuk
f (2 . 0) 1 . 0.
De Upstalboom bij Aurich . Bescheiden over het eerste tijdvak
van de gesehiedenis der hervorming in Utrecht . 1 24--1 .
Ve deel le stuk
I (3 .20) 1 . 0.
Rapport van den gouverneur generaal Loten over Makasser .
Rapport van den heer van Sommelsdijk over zijne legatie near
Venetie in 1 20 .
Ve deel 2e stuk
f (2 . 0) 1 .-- .
Rapport van eene refs near het hof van Candie . 1 74 . -- Autobiografie van den gouverneur generaal Rijklof Van Goens .
1 78-1 81. -- Memorie betreffende het eiland Ceylon door R .
Van Goens Jr. 1 79 .
VIe deel le stuk
I (2 . 0) 1 . .
72
.
De Wicquefort, Memoires sur la guerre de 1
VIe deel 2e stuk
f (2 .10) 1-- .
Dagelijksche aanteekeningen over het verblijf der Franschen to
Utrecht in 1 72 en 1 73 .
I ( . 0) 1 . 0.
VIIe deel le stuk
Stukken betrekkelijk de verovering van Malakka . 1 41 .
I ( . 0) 2 . 0 .
Vile deel 2e stuk
Verbaal var1 de Nederlandsche gezanten in Engeland .1 18-1MO .Rapport van bet gebesoigncerde to Tunis en Algiers . 9 22 1 23 .

CODEX DIPLOMATICUS .
EERST +' SERIF (IN 4 °) .
Je deel 1e stuk .
I (2, 0) 2 . 0.
Oorkonden betreffende het voormalig handelsverkeer van Utrecht .
Oudste kameraarsrekeningen van Deventer. 1337-1347 .

Ie deel 2e

stuk

f (2 . 0) 2. 0 .

Brieven van Leibnitz en Cuperus o, a, over den Utrechtschen vrede .

TWEEDS SERIF (IN 8 °) .
Je deel le stuk
f (3 .7 )
Rekening van de testamentoren van Jacoba van Beieren .

2 0.

Je deel 2e stuk
f (3 .10)
Lettres de Paul Choart;, seigneur de Buzanval . 1 00 .

2

0.

IIe deel le stuk
f ( .20) 3 0 .
Oudste burgemeestersrekening van Middelburg . 13 4. - Oudste
kameraarsrekening van Utrecht. 1380 . -- Rekening van de bruiloft van Jan van Touraine . 140 . -- Bisschoppelijke rekening
van 1377 .
IIe deel 2e stuk
f (3 .20) 2 .-- .
Verbalen van Van grijspere en Van Lent, commissarissen in de
troubles van 1 7 en 1 8.
IIIe deel 1e stuk
Oude kroniek van Brabant .

f ( . 0) 2.

f (3 .40) 1 . 0 .
IIIe deel 2e stuk
Verbaal van de gedeputeerden in Engeland tot vereeniging van de
Engelsche en Nederlandsche Oost-Indische Compagnien . 1 18 .
IVe deel 1e stuk
f (3 .10) 1 . 0 .
Lettres inedites du comte de Boussu . - Oudste rekening van
Antwerpen . 1324. - Rekening van Lier. 1377 .
f ( .20) 1 . 0.
IVe deel 2e stuk
Lettres de Marnia de St . Aldegonde et de Jean Casimir, comte
Palatin . - Briefwisseling met Don Jan van OostenrUk. 1 7 -1 77 .

Ve deel

f (12 .

) 4,- .

Toe Boecop, KronUk der bisschoppen van Utrecht .

f (1 .20)
Je deel
Kronijken van Brabant, Holland en Vlaanderen .

1 .- ..

BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN .
Iate

deel

f ( . 0)

2. 0.

Sautijn Kluit, Utrechtsche courant, - Boele van Hensbroek,
(uicciardini .

Ilde deal .
, .
Rapport van Aubery du Maurier, 1 24,

I' (

20)

2. 0.

IIIde deal
f ( ,20) 2 0,
Rekeningen der Buurkerk to Utrecht, 1 de eeuw.
Brieven
aan den hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel .
IVde deal .
. f (8 .80) 4,
Verloren van Themaat, Geschiedenis van de vicarien in de provincie Utrecht .
Vde deal
f
( .40) 3
Staatkundige berichten uit Frankrijk, 1 0 1 3 .. - Stukken
over de lichting der waardgelders to Utrecht .
Relaas van 't
gepasseerde op glean, 1 8 .
Vlde deal ,
f
.-- .
Documenten voor de geschiedenis der Nederlanders in hat oosten, Steven Van der Haeghen, dvonturen .1 7 -1 97 . - Trois arrets
du Grand conseil de Malines, publies par L, Galesloot .
VIIde deal
f
,- .
De Bas, Overgaaf der Bataafsche vloot 179 . - Verslag van Fr .
Micheli. [ 38 . - Visitatie der kerken in hat Sticht Utreeht .1 93 .
VIIIste deal
. .
f 3
Dagboek over 1 72, -- Apologia van Lodewijk van Nassau .

0.

IXde deal
f
.10.
Stukken ; betreffende den strijd der bissehoppen van Ureeht met
de stad LTtrecht. - Stukken over den tegenstand der Utrechtsche katholieken tegen de Unie van Utrecht.
Xde deal
f
80,
Buchelius, Observationes ecciesiasticae sub presbyteratu meo . Zending van Dirk Van Hille naar Spanje.
Onbekende kroniek
van hat klooster Windesheim .
Xlde deal
f
0.
De Wicquefort, Memoires sur la guerre de 1 72.
Drie Briefs
der Stadt Londen an die Stadt Dordrecht. 13 9, herausg . von
K . Hohlbaum . - De Bye, Gedenkschrift betreffende hat bewind
Drie Utrechtsche kroniekjes voor Beka's tijd,
van Oldenbarnevelt .
XIIde deal
f 410,
Politiek journaal van 179 . -- Bijdragen tot de geschiedenis der
Hervormde kerk to Gent. 1 78-•1 84,
f
.-- .
XIIIde deal
Gedenkschrift van Don Sancho de Londono, -• Vervolg op bet
Recueil de Hopperus .
. . f 3 .80 .
XIVde deal , . ,
Resolutien der Staten van Holland . 1 77 en 1 78 . - Stadsrekeningen van Dordrecht . 1323-1399.
Reisjournaal van Jhr.
Coenders van Helpen .

I

XVde dee1 .

. . .
4 .90
Journaal van Const . Huygens' rein naar Venetie .1 2O . -- Sommaire
de la forms du regime des Provinces Unies . 1 47, public par A .
Waddington . - Memorie van den gouverneur Van der Graaff
over de gebeurteuissen aan de Kaap de Goede Hoop . 1780-180 .

XVIde deel
f 4 .7 .
C . Block, Kroniek van get Regulierenklooster to Utrecht .
Buyck, Aanteekeningen over get geus worden van Amsterdam .
XVIIde deel
L . Reael, Amsterdamsche gedenkschriften . 4 42--1
gistraatsverandering to Utrecht in 1 18 .

XVIIId e deel

f 4.
7.

Mar

f

.7 .

Fragment van de autobiografie van Const. Huygens . - Notulen
en munimenten van get College van commercie to Amsterdam .
4 3-4
. - Simon Van Leeuwen's Bedenckingen over de
stadhouderlycke macht .
XIXde deel
f
.2 .
Memoires de M . De B, sur la tour de Guillaume III .
Memorie van Byam over de overgave van Suriname, medegedeeld
door G. Edmundson . - Stukken over de Noordsche Compagnie .

XX ste deel

f 3 .2 .

Kroniek van bet Goudsehe fraterhuis . - Rapport van G .
koeck over zijne zending naar de Duitsche vorsten in 1
Notulen van de Patriottisehe partijdagen . 4783-1787. -bericht des Mgr. Garampi in Holland, 41 4, herausgeg .
Pon weech .
REGISTER

op de Kronijk . 184 -18 4 .

.

Panne8.
Reisev . Fr .

f ( .80) 1 . 0.

Minder goed bewerkt den get latere register, dock veel uitvoeriger, dear ells voorkomende namen vermeld worden .

op de onderwerpen, behandeld in de Kronijk,
de Berigten en den Codex diplomaticus. f (1 .80) 1 . 0 .

REGISTER

Voortreffelijk register, bewerkt door Dr . P . A. Tiele ; bevat alleen
de onderwerpen, waarover de artikelen handelen .

over de uitgave van handschriften . f 0 .2 .
BEPALINaEN over get uitgeven van handschriften, betrekking hebbende op de nieuwe gesehiedenis . . f 0 .20 .
BEPALINGEN

Deze regels, gedeeltelijk gesteld naar Duitsche voorschriften, worden in hoofdzaak gevolgd bU de uitgeven van get Historisch
Genootschap.

van de algemeene vergadering der leden van get
Historisch Genootschap ter gelegenheid van get 0jarig bestaan van get genootschap op 1 April 189 .

VERSLAc

f 0. 0.

Bevat o, a . een uitvoerig verslag van de reds van prof. Fruin
over den veldtoeht van get jaar 1 72 .

van de algemeene vergadering der leden van
het Historisch Genootschap, op 20 April 1897 . f 0 .90 .

VEnsLAo

Bevat ook de op deze vergadering gehoudene voordrachten der
heeren De Beaufort, Hofstede de Groot en Duller .
CATALO(US

der boekerij van het Historisch Genootschap .
Met 2 supplementen dd . 1882 en 189 .
f 4.80 .

(3e uitgave.)
3 deelen

Bovenstaande werken zijn, voor zoover zj voorhanden
zijn , voor de leden tegen de helft van den pri js
to bekomen .

Men wende zich daarvoor direct tot den

uitgever JOHANNES MULLER to AMSTERDAM .

